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Samlet og udgivet
af
FORLAGET DANSKE LANDBRUG

FORORD

Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden ske
len til størrelse, hvad areal angår.

Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver
først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog
af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de

beskrevne ejendomme.

Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, veje
nes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup
Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.

Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares
i deres arkiv, der har farveoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er foto

graferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra dette

arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.

Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring
fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som

kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som

vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er
udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig
håndbog rigere.

Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1989/90.

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S

8600 Silkeborg.
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BRANDE KOMMUNE

ALKÆRLUNDVEJ 4, "HANNESMINDE", ALKÆRLUND, 7330
BRANDE, tlf. 97-180889.
AAGE SAND, gårdejer, født den
8.-4.-1936, søn af Kathrine og
Niels Sand, gift den 18.-5.-1966
med Krestine Lund, specialarbejd
er, født den 14.-10.-1943, datter
af Henriette og Elmer Lund. Par
ret har børnene: Hanne, født den
17.-2.-1968, Leif, født den 7.-4.1971 og Henrik, født den 31.-10.1978.
AA.S. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra
Karl Husum.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. plantage og
5-6 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1873, tilbygget og senest restaureret i 1989, kostald opført
omkring 1873, svinestald 1967, lade 1930 og maskinhus 1975, Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 30 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, plansilo til korn samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ALKÆRLUNDVEJ 8, "ALKÆRLUND", ALKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-181007.
WILLIAM AXELSEN, gårdejer, født den 10.-9.-1958, søn af Anna og Knud Erik
Axelsen, bor sammen med Maibrit Palholski, EDB-operatør, født den 6.-10.-1962,
datter af Eva og Ejnar Palholski. Parret har datteren Maiken, født den 10.-6.-1988.
W.A. er smed, han har været på Kalø og Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården
den 20.-5.-1980 fra Andrea Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 95 ha., heraf 40 ha. mose, eng, hede og plantage.
Stuehuset er opført 1875 og 1967, det er restaureret 1987/88, svinestalde opført 1875
og 1967 og maskinhus 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler til fabrik. Der er 3
traktorer, 2 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr.
ALKÆRLUNDVEJ 12, "VESTERGAARD", RISBJERG, 7330 BRANDE.
JENS EVALD SAND, gårdejer, født den 3.-12.-1922, søn af Kathrine og Niels Sand,
gift den 13.-1.-1973 med Erna Løvdal, medhjælpende hustru, født den 27.-1.-1935,
datter af Dorthea og Peter Løvdal. Parret har sønnen Benny, født den 22.-6.-1973.
J.E.S. overtog gården den 1.-1.-1957 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 55 ha., heraf 11 ha. plantage, mose, skov og eng.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1986, kostald og lade opført 1950, nyere stald
og lade fra 1982, svinestald 1967 og maskinhus 1977. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 15 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 400 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartof

-6ler til fabrik. Der er 3 traktorer,
1 vandingsmaskine, tårnsilo til
korn, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet og desuden bru
ges lidt løs hjælp.
J.E.S. ejer Alkærlundvej 16, som
er udlejet.

ALKÆRLUNDVEJ 28, "RISBJERGGAARD", RISBJERG, 7330 BRANDE, tlf. 97-180912.
AKSEL SKOV JOHANSEN, gårdejer, født den 21 .-11.-1924, søn af Dorthe og Andreas
Skov Johansen, gift den 9.-5.-1953 med Kristine Johansen, medhjælpende hustru, født
den 22.-1.-1926. Parret har børnene: Bodil, født den 2.-2.-1955, Knud, født den 5.-1.1959 og død den 12.-1.-1985, samt Andreas, født den 23.-2.-1962.
A.S.J. overtog gården den 1.-4.-1953 fra sin far, nuværende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 64,4 ha., heraf 24,8 ha. eng, skov og plantage.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1977, kostalden fra 1908 er restaureret og
udvidet i 1957, lade opført 1927 og maskinhus 1980. Gården drives med en svinepro
duktion på 5 årssøer, der sælges ca. 85 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ALKÆRLUNDVEJ 32, "RISBJERG
GAARD", RISBJERG, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180909.
THEODOR EGEBJERG, gårdejer,
født den 18.-5.-1921, søn af Mi
ne og Anders Egebjerg, gift den
30.-3.-1950 med Anna Harriet,
Pedersen, medhjælpende hustru,
født den 7.-1.-1925, datter af
Anna og Thoma Pedersen. Parret
har børnene: Rigmor, født den
3.-9.-1954 og Tove, født den
23.-8.-1958.
T.E. overtog gården den 15.-1.-1950 fra Simon Andersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 77 ha., heraf 9 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade er opført
1959 og maskinhus 1949. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og byg. Der er 2 traktorer og kombifyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ARVAD MØLLEVEJ 10, 7330 BRANDE, tlf. 97-181093.
EIGIL LARSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1931, søn af Anne og Jens Peter Larsen, gift
den 2.-6.-1956 med Ingrid Mortensen, rengøringsassistent, født den 2.-1.-1934, datter
af Laura og Kristian Mortensen. Parret har børnene: Mogens, født den 29.-3.-1959,
Rita, født den 27.-3.-1963 og Tove, født den 1.-7.-1968.
E.L. overtog gården den 1.-1.-1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1,5 ha. skov og der
er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1974, svinestald 1970, lade 1959, foderhus og maskinhus 1978.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler til fabrik, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
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1 vandingsmaskine, plansilo til
korn samt varm lufts tørreri.

ARVAD MØLLEVEJ 24, "GRANDHØJGAARD", FLØ, 7330 BRANDE, tlf. 97-180588.
BRANDT SØNDERHOLM, gårdejer, født den 1.-4.-1944, søn af Eli Brandt Wium og
Ejnar Sønderholm, gift den 11.-6.-1977 med Åse Kristine Nielsen, dagplejemor, født
den 1.-7.-1953, datter af Betty Kristiane og Niels Christian Nielsen. Parret har
børnene: Tommy, født den 18.-7.-1974, Jette, født den 11.-5.-1976, Lene, født den
12.-1.-1980 og Per, født den 15.-4.-1982.
B.S. arbejder som tekstilarbejder. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra sin mor.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 30 ha., heraf 4 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet 22
ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1980, lade opført 1978 og maskinhus 1978-80.
Gårdens besætning er på 4 årskøer og 1 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 vandingsma
skine og 1 vindmølle fra 1979.

AR VAD MØLLEVEJ 27, "MØLLEGAARDEN", DØRSLUND, 7330
BRANDE, tlf. 97-180938.
HELGE SØNDERGAARD, gårdej
er, født den 31.-10.-1918, søn af
Inger og Martinus Søndergaard,
gift den 3.-6.-1944 med Margit
Kristensen, husmor, født den
10.- 3.-1919, datter af Emilie og
Andres Kristensen. Parret har
børnene: Inge, født den 29.-5.-1945,
Erna, født den 27.-8.-1951 og
Peter, født den 19.-8.-1954.
H.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1944 fra
Marinus Møller.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 47 ha., heraf 20 ha. skov, eng og brunkulslejer.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade er opført
1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og kartofler
til fabrik. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine.

ARVAD MØLLEVEJ 35, "TRODSBORG", 7330 BRANDE, tlf. 97-181709.
LARS RØNN OLSEN, gårdejer, født den 17.-3.-1950, søn af Inger og Carl Chr. Rønn
Olsen, Fasterholt.
L.R.O. er uddannet landbrugssmed og ansat ved Brande Elværk. Han overtog gården
den 3.-4.-1983 fra Marie Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 37,2 , heraf 8,5 ha. skov og eng. Desuden er der
forpagtet 54,7 ha.
Stuehuset er opført 1871, svinestald 1911, lade 1928, maskinhus 1985 og kartoffelhus
1989. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 4 ungdyr af racen Hereford, desuden er
der 10 moderfår samt opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter,
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raps, frøgræs og korn. Der er 2 traktorer, 1
gennemløbstørreri og plantørreri med varm luft.

mejetærsker, 2 vandingsmaskiner,

ARVAD MØLLEVEJ 39, "SORTE
BORG", FLØ, 7330 BRANDE, tlf.
97-180587.
ASTA NIELSEN, gårdejer, født
den 2.-6.-1920, datter af Anine
og Jens Nygaard, gift den 26.11.-1948 med Jens Peter Nielsen,
gårdejer, født den 3.-5.-1914, søn
af Marie og Niels Nielsen. Parret
har børnene: Jens, født den 1.11.-1949, Niels, født den 18.-3.1954 og Jørgen, født den 23.-5.1957.
J.P.N. døde den 17.-5.-1985. Han overtog gården i 1944 fra Maria Haubjerg. Sønnen
Niels driver i dag tømmervirksomhed fra gården.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 14,3 ha., heraf 4,4 ha. skov. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret 1974, kostald opført 1953 og lade
1949. Gårdens besætning er på 7 slagtesvin, samt 2 årsammekøer, 3 ungdyr og 4
slagtekalve af racen Hereford. Der er 1 traktor samt maskiner til tømmervirksomhed
en.
ARVAD MØLLEVEJ 43, "MOSEGAARDEN", FLØ, 7330 BRANDE, tlf. 97-180315.
HANS JESSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1926, søn af Alvine og Peter Jessen, gift den
29.-4.-1950 med Gudrun Skærlund, husassistent, født den 23.-1.-1928, datter af Ane og
Thomas Skærlund. Parret har børnene: Ole, født den 18.-11.-1952, Erik, født den
7.-6.-1956 og Ingelise, født den 23.-8.-1959.
H.J. overtog gården den 17.-3.-1950 fra Søren Pedersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 29,4 ha., heraf 4,4 ha. skov og plantage.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1972, svinestalde opført 1800 og 1976.
Gårdens besætning er på ca. 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og kartofler til fabrik. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager
og tårnsilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BLÅHØJ KIRKEVEJ 32, "BLÅHØJGAARD", OMVRÅ, 7330
BRANDE, tlf. 75-345037.
PEDER RAHBEK, gårdejer, født
den 14.-11.-1934, søn af Gertrud
og Ansger Rahbek, gift den 14.2.-1959 med Astrid Rasmussen,
medhjælpende hustru, født den
12.-8.-1935, datter af Lydia og
Bernhard Rasmussen. Parret har
børnene: Torben, født den 20.4.-1959 og Laila, født den
29.-7.- 1960.
P.R. er medlem af kommunalbestyrelsen, han er valgt for Blåhøj-Skærlund lokalliste.
Han overtog gården den 1.-11.-1958 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 4 ha. plantage. Der
er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1988, kostalde og svinestald opført 1926,
begge dele er restaureret i 1980 og det hele er omdannet til svinestald, lade opført
1954, maskinhuse 1962, 1976 og 1986. Gården drives med en svineproduktion på 10
årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
læggekartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gaffel

truck, tårnsilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
BORUPVEJ 7, "NYGAARD", BORUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-181974.
PER KRISTIAN LUND, speciallæge, født den 21.-2.-1943, søn af Peggy og Gerhard
Lund, gift den 18.-2.-1982 med Karin Trolle, jordemoder, født den 20.-2.-1944, datter
af Carla og Carl Trolle. Parret har børnene: Susanne, født den 8.-1.-1962, Nicolas,
født den 22.-9.-1976 og Ulrich, født den 28.-12.-1978.
På gården drives stutteri og rideskole, kaldet "Trolles Ridecenter", desuden er der et
vinimportfirma.
P.K.L. overtog gården den 15.-3.-1976 fra V. Fasterholt.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 16,5 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1972, der er bygget ridehal i 1987/88 og laden
er fra 1924. Stutteriets besætning er på 37 dressur- og springheste. Gårdens arealer
bliver brugt til høproduktion til eget brug. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og
tårnsilo.
BORUPVEJ 17, 7330 BRANDE.
PEDER ANDERSEN, gårdejer, omtales under Søvej 7.
P.A. overtog gården den 1.-11.-1964 fra Olga Johansen.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1968, kostald opført 1954. Gården drives
sammen med Søvej 7, afgrøderne er byg og kartofler. Stuehuset er udlejet.

BRANDHOLMVEJ 5, "BRANDHOLM", BRANDHOLM, 7330 BRANDE.
BJARNE KRISTENSEN, gårdejer, født den 3.-7.-1952, søn af Esther og Knud Kristen
sen, bor sammen med Marianne Rasmussen, pædagog, født den 26.-4.-1952. Parret har
børnene: Stine, født den 28.-4.-1975, Katja, født den 26.-4.-1977 og Mette, født den
10.-8.-1981.
B.K. er vulkanisør. Han overtog gården den 4.-8.-1983 fra DLR.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 34,7 ha., heraf 10 ha. skov og plantage.
Stuehuset er opført 1983, kostald 1964, lade 1950 og maskinhus 1987. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor,
1 vandingsmaskine, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt brændefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BROGÅRDVEJ 7, "PORSBJERG",
UHRE, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187035.
ALFRED PORSBJERG, gårdejer,
født den 20.-12.-1947, søn af
Marie Kristiane og Søren Pors
bjerg, gift den 5.-8.-1977 med
Ulla Jensen, lærer, født den 30.4.-1958, datter af Eva og Peter
E. Jensen. Parret har børnene:
Peter, født den 22.-9.-1978 og
Marie, født den 8.-1.-1982.
A.P. overtog gården den 1.-4.1972 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.135.000. Areal 38 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 75
ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1987, kostalden fra 1918 er restaureret og
ombygget til svinestald, ny svinestald opført 1978, lade 1963 og maskinhus 1974.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise
og ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs
og kartofler til fabrik. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo
til korn, kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 deltids medarbejder og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
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BROGÅRDVEJ 12, "DAMGAARD",
UHRE, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187044.
GUNNAR LILHOLM, gårdejer,
født den 11.-1.-19141, søn af
Anne Kathrine og Jens Lilholm,
gift den 8.-11.-1969 med Else
Baastrup, kontorassistent, født
den 1.-2.- 1947, datter af Marie
og Herluf Baastrup. Parret har
børnene: Bente, født den 8.-8.-1971
og Christian, født den 24.-9.-1973.
G.L. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33,5 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1979, kostalde opført 1928 og 1979 samt
maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler til fabrik.
Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BROGÅRDVEJ 13, "ENGHOLM",
UHRE, 7330 BRANDE.
AKSEL GASBJERG, gårdejer,
født den 25.-5.-1923, søn af Jo
hanne og Peter Thomsen Gasbjerg,
gift den 16.-12.-1947 med Dagny
Madsen, født den 14.-5.-1927,
datter af Johanne Kristine og
Otto Madsen. Parret har børne
ne: Johanne, født den 10.-6.-1948,
Ulla, født den 29.-11.-1949,
Leif, født den 4.-8.-1954, Gun
nar, født den 21.-3.-1956, Otto,
født den 1.-1.-1959, Peter, født den 12.-1.-1962 og Jørgen, født den 25.-1.-1964.
A.G. overtog gården den 23.-3.-1953 fra Gustav Madsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 40 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet
28,2 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1911. På gården
er der 1 traktor og 1 vandingsmaskine.

BUELUNDVEJ 45, SKÆRLUND,
7330 BRANDE, tlf. 75-345133.
SVEND MATHIASSEN, gårdejer,
født den 6.-9.-1940, søn af Sørine og Mathias Mathiassen, gift
den 11.-11.-167 med Anne Gre
the Jacobsen, født den 30.-12.-1946,
datter af Lisbeth og Knud Jacob
sen, Blåhøj. Parret har børnene:
Jette, født den 13.-5.-1968, Lars,
født den 25.-6.-1970 og Jane,
født den 7.-2.-1975.
S.M. har været på Grindsted
Landbrugsskole, han er formand for Brande-Thyregod Landboforening, er i bestyrelsen
for kartoffelavlernes garantifond og medlem af ligninskommissionen i Brande Kom
mune. Han overtog gården den 15.-11.-1963 fra Chr. Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 27 ha. skov, hede
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og eng. Der er forpagtet 93 ha. på Buelundvej 41, staldene her benyttes til
ungkreaturer og maskinhus.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1969, ungdyrstald 1951 og lade 1935. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 55 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og fremavlskorn. Der er 5
traktorer, 4 vandingsmaskiner og 1 kartoffeloptager, desuden er der varm og kold
lufts tørreri samt plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, der er 1
fast fodermester og lidt løs hjælp i sæsonerne. Gården drives sammen med Skærlund
Mosevej 23.
BØLLUNDVEJ 3, "HEGNSGAARDEN", LANGKJÆR, 7330 BRAN
DE.
EGON ABILDTRUP, omtales un
der Bøllundvej 7.
E.B. overtog gården i marts 1981
fra Jens Overgaard Kristensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal
13,4 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800tallet og restaureret 1974, det
bruges i dag som fodermesterbo
lig. Kostalden fra 1962 er om
bygget til svinestald i 1982, svinestald opført 1977, lade 1962, desuden er der gastæt
silo. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 560
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, græs og roer. Der er 1
traktor og 1 markvandingsanlæg.
E.A. ejer og driver også Bøllundvej 7.

BØLLUNDVEJ 4, "MOSELUND",
LANGKJÆR, 7330 BRANDE, tlf.
97-182827.
MOGENS JOHANSEN, gårdejer,
født den 21.-6.-1951, søn af Al
ma og Hans Johansen, gift den
25.- 10.-1975 med Gerda Skov
dal, medhjælpende hustru, født
den 6.-5.- 1955, datter af Kir
stine og Karl Skovdal. Parret
har børnene: Anette, født d.
28.-12.-1976, Tommy, født d.
27.-1.-1979 og Michael, født den
19.-9.-1982.
M.J. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1982 fra
Anton Lund.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1975 og restaureret efter en brand, svinestalde opført 1900, 1951,
1974 og 1988, lade 1900, maskinhus 1986 og desuden er der en gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 210 årssøer, der sælges 4.500 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det og der er 1 skoledreng til hjælp.
BØLLUNDVEJ 7, "ØSTERLUND", LANGKJÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-180294.
EGON ABILDTRUP, gårdejer, født den 22.-4.-1933, søn af Agnes og Niels Kristian
Abildtrup, gift den 29.-3.-1958 med Lise Haupt, medhjælpende hustru, født den
27.-3.-1937, datter af Mary og Karl Haupt. Parret har børnene: Grete, født den
7.-2.-1959, Anni, født den 25.-6.-1961 og Karin, født den 15.-12.-1965.
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Egon Abildtrup har været på Nor
disk Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Borden Mejerisel
skab. Han overtog gården den
3.-11.-1960 fra Jens K. Kristen
sen. Lise og Egon Abildtrup blev
i 1989 af Jyske Landboforeninger
tildelt Årets Sølvmedalje og dip
lom for Landboflid.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt ialt 18 ha.
Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løb
ende restaureret, kostald opført omkring 1930, spaltestald 1974, lade 1973 og ma
skinhus 1975, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 47
årskøer, 42 ungdyr, 30 slagtekalve og 18 kviekalve, alle af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og 1 vandingsmaskine. Der bruges lidt maskin
station og der er 1 fodermester ansat på gården.
E.A. ejer og driver også Bøllundvej 3.
BØLLUNDVEJ 8, LANGKJÆR,
7330 BRANDE, tlf. 97-180987.
THOMAS KRAGSIG KRISTENSEN,
gårdejer, født den 15.-11.-1920,
søn af Anne og Jens Kragsig
Kristensen, gift den 16.-1.-1946
med Anna Line Nissen, medhjælp
ende hustru, født d. 1.-10.-1921,
datter af Johannne og Karsten
Nissen. Parret har børnene: An
ne, født den 3.-11.-1947 og Kar
lo, født den 3.-7.-1949.
T.K.K. overtog gården den 15.11.-1945 fra Henry Frydensborg.
Ejendomsskyld 500.000. Areal ca. 22 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet ca. 15
ha.
Stuehuset er opført først i 1900-tallet og restaureret 1974, kostald og svinestald er
fra 1900, s vinestalden er restaureret i 1954, hvor der også blev bygget lade. På
gården er der 2 traktorer.
BØLLUNDVEJ 15, LANGKJÆR,
7330 BRANDE, tlf. 97-180214.
KAJ OEHLENSHLAGER HANSEN,
gårdejer, født den 26.-4.-1935,
søn af Kirstine og Niels O. Han
sen, gift den 19.-3.-1960 med
Anna Kirstine Johansen, fabriks
arbejder, født den 28.-7.-1935,
datter af Marie og Peter Johan
sen. Parret har børnene: Kirsten,
født den 11.-12.-1960, Ulla, født
den 6.-5.-1962, Birte, født den
22.-10.-1967, John, født den 14.-

10.-1965 og Linda, født den 5.-7.-1976.
K.O.H. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, han er i kommunalbesty
relsen, indvalgt på lokallisten. Han overtog gården den 1.-3.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41,5 ha., heraf 5,5 ha. skov, mose og plantage. Der er
forpagtet 22 ha.
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Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1970, kostalden fra 1928 er ombygget til
svinestald i 1973, svinestalde opført 1928 og 1973, maskinhus 1963 og lade 1977.
Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn, kold og varm lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og sønnen John
har været medhjælper i nogle år.

BØLLUNDVEJ 16, "RØDKJÆRGAARD", LANGKJÆR, 7330
BRANDE, tlf. 97-180929.
VAGN GRARUP, gårdejer, født
den 16.-12.-1917, søn af Karen
og Martin Grarup, gift den 28.11.-1946 med Ingeborg Gregersen,
medhjælpende hustru, født den
21.-9.-1921, datter af Kirstine og
Jacob Gregersen. Parret har bør
nene: Karen, født den 4.-9.1947,
Marianne, født den 2.-9.-1948,
Per, født den 23.-4.-1950, Finn,
født den 10.-7.-1952, Kirsten, født den 16.-9.-1954 og Jette, født den 10.-6.-1956.
V.G. overtog gården den 11.-11.-1946 fra Sigurd Sørensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13,3 ha., der er frasolgt 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1921 og løbende restaureret, kostald opført 1921, svinestald 1963,
lade 1939 og maskinhus 1955. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der
sælges ca. 300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og roer. Der
er 1 traktor, 1 sprinklervandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
BØLLUNDVEJ 17, "STOR-BANK", ASKÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-180930.
ABEL RASMUSSEN, gårdejer, født den 20.-1.-1922, søn af Marie og Rasmus Rasmus
sen, gift den 18.-5.-1950 med Jenny Hansen, medhjælpende hustru, født den
29.-4.-1928, datter af Krestine og Niels Otto Hansen. Parret har børnene: Irene, født
den 27.-8.-1952 og Bent, født den 20.-5.-1958.
A.R. overtog gården den 1.-11.-1948 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1984, svinestalde 1956, 1976 og 1986, hønsehus 1950, maskinhus
1977, desuden er der en gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 130
årssøer, der sælges ca. 2.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 2 traktorer, 2 fodersiloer og 1 brændefyr. Udbygningerne er
bortforpagtet til sønnen Bent, som også ejer besætningen. Der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
BØLLUNDVEJ 24, "BAKKELY",
LANGKJÆR, 7330 BRANDE, tlf.
97-181138.
HROAR RISBJERG JOHANSEN,
gårdejer, født den 6.-2.-1919,
søn af Anna og Johannes Ris
bjerg, gift den 4.-4.-1943 med
Anna Jørgensen, medhjælpende
hustru, født den 10.-1.-1923, dat
ter af Anna Kirstine og Karl
Andreas Jørgensen. Parret har
børnene: Karen, født den 18.10.-1943, Asta, født den 6.-2.1945, Inger, født den 1.-9.-1946, Tove, født den 6.-4.-1948, Johannes, født den
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10.-10.-1949, Karl, født den 20.-12.-1951, Helle, født den 6.-8.-1954 og Dora, født den
26.-5.-1957.
H.R.J. overtog gården den 1.-1.-1944 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 0,6 ha. Der er 6,6 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført 1879 og restaureret senest i 1970, kostald opført 1954, lade 1959
og svinestald 1965. Gårdens besætning er på 6 årssøer, der produceres ca. 40 slag
tesvin årligt, desuden er der 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo.
BØLLUNDVEJ 28, "SDR. ASKÆR,
7330 BRANDE, tlf. 97-180974.
RICHARD MADSEN, gårdejer,
født den 22.-7.-1932, søn af An
na og Ole Madsen, gift den
4.-4.-1963 med Ingrid Sørensen,
fabriksarbejder, født den 8.-9.-1939,
datter af Arne Grøn Sørensen.
Parret har børnene: Per Ole,
født den 22.-10.-1966, Annelise,
født den 19.-10.-1970 og Hans
Jørgen, født den 9.-5.-1974.
R.M. driver maskinstation. Han

overtog gården den 1.-2.-1964 fra sin far.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 48,5 ha., heraf 8 ha. mose og lidt skov.
Stuehuset er opført omkring 1925 og restaureret 1974, kostald og svinestald opført
1910, lade 1931 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, ærter og kartofler til fabrik. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 rendegraver og halmfyr.
BØLLUNDVEJ 32, SDR. ASKÆR,
7330 BRANDE, tlf. 97-180975.
KRISTIAN LARSEN, gårdejer,
født den 5.-9.-1921, søn af Ma
ren og Søren Marinus Larsen,
Henne, gift den 4.-3.-1950 med
Minna Bering, medhjælpende hu
stru, født den 7.-2.-1922, datter
af Laura Petrine Kirstine og
Jens Nicolei Bering, Thyregod.
Parret har børnene: Kurt, født
den 17.-12.-1950, Benny, født
den 17.-12.-1952, Jens, født den
13.-8.-1955, Erik, født den 9.-4.-1958 og Lone, født den 15.-4.-1961.
K.L. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1950 fra Anker
-Jessen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal ca. 17 ha., heraf 1,5 ha. skov, eng og lignende. Jorden
er udlejet.
Stuehuset er opført 1914 og restuareret 1972, kostalde opført 1918 og 1967, hvor der
også blev bygget svinestald. På gården er der 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg.

DEN GYLDNE MIDDELVEJ 7, "OVERGAARD", BRANDLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-181187.
ANDERS MOESBY, gårdejer, født den 10.-9.-1942, søn af Kirstine og Aksel Moesby,
gift den 27.-3.-1965 med Kirsten Overgaard Pedersen, medhjælpende hustru, født den
24.-8.-1941, datter af Aase Virum Brandt og Niels Overgaard Pedersen. Parret har
børnene: Lise, født den 2.-8.-1966 og Rikke, født den 4.-10.-1973.
A.M. har været på Thune Landbrugsskole, han er i bestyrelsen og forretningsudvalget
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Han overtog gården den 1.-4.-1970
fra sin svigerfar, nuværende ejer
er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
70 ha., heraf tilkøbt ialt ca. 35
ha. og frasolgt 3,5 ha. Der er
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1970/71, ko
stalden fra 1950 er moderniseret,
svinestald og hestestald er om
bygget til køer i 1970, 1971,
spaltestald fra 1975 er udvidet i
1982, hønsehuset er ombygget til kalvestald i 1970, laden er fra 1929, maskinhus 1974
og gylletank 1982, desuden er der gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion
på 58 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM, derudover er der 2
heste. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, gastæt kornsilo og kulfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
A.M. har forpagtet gården Hyvildvej 55.
DEN GYLDNE MIDDELVEJ 8,
"VESTERBORG", BRANDLUND,
7330 BRANDE, tlf. 97-181673.
THORKILD SØLUND, pedel,
født den 14.-5.-1955, søn af Eva
og Harald Sølund, gift den
2.-5.-1980 med Lene Harrild, sy
gehjælper, født den 24.-3.-1959,
datter af Alice og Otto Harrild.
Parret har børnene: Mette, født
den 3.-3.-1980, Henrik, født den
5.- 2.-1983 og Louise, født den
9.- 9.-1988.
T.S. overtog gården den 1.-4.-1986 fra Jens M. Kristensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 11,2 ha., heraf 1 ha. nyplantning og ca. 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1916 og restuareret 1986, kostald, svinestald og lade er opført
1928. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 4 ungdyr af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og konsumkartofler. Der er 2 trakto
rer.

DEN GYLDNE MIDDELVEJ 12,
"PEDERSBORG", BRANDLUND,
7330 BRANDE, tlf. 97-180017.
KNUD PEDER LANGKJÆR, gård
ejer, født den 5.-10.-1938, søn af
Mette og Peder Langkjær, gift
den 29.-11.-1969 med Gurli
Baunsgaard, medhjælpende hustru,
født den 22.-1.-1944, datter af
Dorthe og Christian Baunsgaard.
Parret har børnene: Britta, født
den 29.-4.-1972 og Karin, født
den 19.-4.-1978.
K.P.L. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1969 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41 ha., heraf 9 ha. skov, eng og mose. Der er
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1961, kostalden fra 1917 er ombygget i 1955, svinestald og lade er
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opført 1917. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og fabrikskartof
ler. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.
DEN GYLDNE MIDDELVEJ 16, "GYVELHOLM", HOLMENE, 7330 BRANDE, tlf.
97-180749.
OTTO SKOV SCHNEDLER, gårdejer, født den 21.-1.-1938, søn af Olga og Kristian
Schnedler, Blåhøj, gift den 24.-2.-1962 med Karen Margrethe Skærlund, hjemmehjæl
per, født den 23.-2.-1942, datter af Eva og Kristian Skærlund. Parret har børnene:
Eva, født den 25.-8.-1962, Lisbeth, født den 8.-11.-1965 og Thomas, født den
18.-3.-1979.
O.S.S. overtog gården den 1.-2.-1964 fra Kristian Laursen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal ca. 24 ha., heraf tilkøbt ca. 12 ha., der er 1 ha. eng og
1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1931 og restuareret 1975, svinestalde opført 1931, 1974 og 1977,
laden er fra 1931. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca.
1.200 smågrise årligt. På gården er der 1 traktor og 1 fodersilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
DRANTUM STATIONSVEJ 3,
"KÆRHOLM", HOLMENE, 7330
BRANDE, tfl. 97-180968.
SØREN HAMBORG, gårdejer,
født den 18.-1.-1929, søn af Kri
stine og Anders Hamborg, Blåhøj,
bor sammen med søsteren Dor
thea Hamborg, født den 21.-3.-1933.
S.H. overtog gården den l.-l.1960 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation.
Areal 31,3 ha., heraf tilkøbt ca.
12 ha.
Stuehuset er opført 1890 og 1937, kostald 1934, svinestald 1954, lade 1880 og
maskinhus 1949. Der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og kartofler til fabrik. På gården er der 1 traktor, 1 sprinklervandings
anlæg, plansilo til korn samt kombifyr. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
DRANTUM STATIONSVEJ 4, "VESTERHOLM", HOLMENE, 7330 BRANDE.
KLAUS NIELSEN, inspektør, født den 31.-8.-1952, gift i 1985 med Anne-Marie Jensen,
børnehavelærer, født den 16.-3.-1954, datter af Poula og Knud Jensen. Parret har
sønnen Martin, født den 10.-7.-1979.
K.N. overtog gården i 1986 fra Thomsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal ca. 20 ha., heraf 2 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1967, svinestald 1940 og lade 1946, desuden er der 11 minkhaller.
Bestalden består af 180 mink og 4 Herefordkøer. Der er 1 traktor og 1 sprinklervan
dingsanlæg.

DØRSLUNDVEJ 55, "DØRSLUNDGAARD", DØRSLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-180937.
ERNST SØNDERGAARD, gårdejer, født den 20.-6.-1917, søn af Inger og Martinus
Søndergaard, gift den 2.-5.-1942 med Ellen Madsen, husmor, født den 14.-12.-1919,
datter af Kathrine og Valdemar Madsen. Parret har børnene: Else, født den
24.-3.-1944, Knud, født den 1.-6.-1946, Niels, født den 16.-1.-1953 og Ninna, født den
6.-3.-1957.
E.S. overtog gården den 1.-4.-1942 fra sin mor.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 2 ha. og der 10 ha. skov.

-17-

"Dørslundgaard"s stuehus er op
ført 1911 og restaureret senest i
1980, kostald opført 1903, svinestald 1964, lade 1903 og maskin
hus 1941. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be
stående af rug, byg og kartofler
til fabrik. Der er 1 traktor og
tårnsilo til korn. Maskinstation
bruges til en del af markarbejd
et.

DØRSLUNDVEJ 59, "OVERGÅRD",
DØRSLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-180181.
HELGE OVERGAARD MADSEN,
gårdejer, født den 4.-2.-1916,
søn af Julie Petrine og Ivar
Kromand Martin Madsen, gift
den 3.-12.-1955 med Inger M.
Petersen, født den 8.-10.-1917,
datter af Thora Marie og Eskild
Petersen. Parret har børnene:
Dorte, født den 29.-5.-1957 og
Karin, født den 24.-2.-1958.
H.O.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1950 fra
sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 95 ha., heraf 27,5 ha. skov, eng og plantage.
Stuehuset er opført 1956, svinestald 1952, hønsehus 1959, kostald 1960, lade 1952 og
maskinhuset fra 1908 er restaureret i 1963. Gårdens besætning er på 100 slagtesvin
samt 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
kartofler til fabrik. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

DØRSLUNDVEJ 61, "LYNGSIG",
DØRSLUND, 7330 BRANDE.
HELLES SØNDERGAARD, gårdej
er, født den 16.-7.-1897, søn af
Helle og Martinus Søndergaard,
gift den 16.-10.-1923 med Augu
sta Piesner født den 23.-4.-1897,
datter af Marie og Julianus Pie
sner. Parret har børnene: Metinus, født den 15.-2.-1925, Julia
nus, født den 27.-9.-1927 og Pe
ter Anton, født den 3.-1.-1932.
H.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole og har været formand for Gødningsforeningen. Han døde d.
28.-10.-1977. Han overtog gården i 1923, da han selv byggede den.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 29,2 ha., heraf 4,4 ha. skov og 1,1 ha. eng. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1964, alle udbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade er fra 1923, svinestalden er ombygget i 1942.
DØRSLUNDVEJ 63, DØRSLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-181981.
ALICE JØRGENSEN, fabriksarbejder, født den 9.-8.-1943, datter af Jytte og Harry
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Roballe Pedersen, bor sammen
med Kresten Havbjerg, fabriksar
bejder, født den 13.-10.-1945.
Parret har sønnen Ronni, født
den 17.-1.-1975.
K.H. døde i 1984.
A.J. overtog gården den 1.-12.1984.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 2
ha.
Stuehuset er opført omkring 1900
og restaureret 1971.

DØRSLUNDVEJ 64, "VESTERTOFT", DØRSLUND, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180934.
MARKUS KNUDSEN, landmand,
født den 3.-8.-1920, søn af Jensine og August Knudsen.
M.K. overtog gården i 1953 fra
sin mor.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
23,6 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1917 og re
staureret 1965, kostald opført
1917, lade 1968 og maskinhus
1970, derudover er der indendørs køresilo. Gårdens besætning er på 8 årssøer, der
produceres 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og
fabrikskartofler. Der er 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg samt plansilo til korn.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DØRSLUNDVEJ 65, "TOPBJERGGAARD", HARRILD, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-182534.
ÅGE NIELSEN, gårdejer, født d.
8.-11.-1957, søn af Gerda og Ej
nar Nielsen, gift den 2.-8.-1980
med Else Kristensen, kvalitetskon
trollør, født den 30.-7.-1958, dat
ter af Irma og Richard Kristen
sen. Parret har børnene: Mette,
født den 17.-2.-1981 og Jeanne,
født den 10.-9.-1984.
Å.N. overtog gården den 1.-12.-

1985 fra Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 56 ha., heraf 11 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1867 og restuareret 1975, kostald opført 1924, lade 1902,
svinestald 1954 og maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps, ærter, konsumkartofler og kartofler til fabrik. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
DØRSLUNDVEJ 84, "LILLE HARRILDGÅRD PLANTAGE", 7330 BRANDE, tlf.
97-188014.
LEA SOFIA SCHACK LAURIDSEN, født den 1.-7.-1912, datter af Johanne og Hans
von Biilow, gift den 29.-9.-1938 med Hans E. Schack Lauridsen, plantageejer, født den
10.-4.-1907, søn af Emilie og Laurits Lauridsen. Parret har børnene: Adda, født den
21.-11.-1938, Birgit, født den 27.-11.-1942 og Otto, født den 8.-6.-1948.
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Hans E. Schack Lauridsen over
tog gården i 1958 fra overlærer
Barteis i Viborg.
H.E.S.L. døde i 1986.
Stuehuset er opført 1930 og re
staureret 1970, laden er fra 1929.

DØRSLUNDVEJ 86, "LILLE HARRILDGÅRD PLANTAGE", HARRILD, 7330 BRANDE,
tlf. 97-188240.
OTTO SCHACK VON BtlLOW, major, født den 8.-6.-1948, søn af Lea Sofia og Hans
Egede Schack Lauridsen, bor sammen med Kirsten Nielsen, sygehjælper, født den
6.-9.-1933, datter af Tove og Poul From Elm.
O.S.V.B. overtog gården den 18.-10.-1972, fra gården leveres der Harrilds Kildevand.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 29,6 ha., der er frasolgt 31,4 ha., der er 6 ha. eng og
hede og 23,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1978. Ejendommen drives med juletræsalg, der sælges ca. 1.000
stk. årligt, desuden leveres ca. 800.000 flasker Harrilds Kildevand. På gården er der 1
traktor.
DØVLINGVEJ 13, "BARSLUNDNØRGÅRD", SKÆRLUND, 7330
BRANDE, tlf. 75-345118.
SØREN SØNDERGAARD, gårdej
er, født den 19.-12.-1936, søn af
Ane Barbara og Niels Søndergaard,
gift den 29.-3.-1956 med Ruth
Kristensen, husmor, født den 7.2.-1937, datter af Annemarie og
Karl Kristensen. Parret har bør
nene: Niels Karl, født den 1.10.-1956, Annemarie, født den
4.-10.-1958, Ingelise, født den
24.-1.-1961, Knud Erik, født den 16.-5.-1963, Jutta Dorthe, født den 22.-12.-1967 og
Heine, født den 6.-1.-1970.
S.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1956 fra
Anders J. Kristensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 36,9 ha., heraf 3,3 ha. hede, skov og mose. Der er
bortforpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1931, restaureret 1975 og tilbygget i 1987, kostald, svinestald og
lade er opført 1931, ny kostald 1966 og maskinhus 1968, desuden er der en gylletank.
Gårdens besætning er på 2 årssøer, der produceres ca. 35 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGEBJERGVEJ 3, UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187128.
LILLIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1969, datter af Rosa Solvad
Aagaard og Hans Peter Bednarz Christensen, bor sammen med Niels Krintel Poulsen,
vognmand, født den 28.-1.-1963, søn af Elvi Krintel og Kaj Bent Poulsen. Parret har
børnene: Janni, født den 25.-6.-1986 og Mads, født den 18.-5.-1988.
Parret driver vognmandsforretning. L.C. overtog gården den 1.-6.-1988 fra Conni
Lund.
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Ejendomsskyld 410.000. Areal 6,3 ha., heraf 0,5 ha. eng og å.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret 1986, kostald, svinestald og lade er opført
1950. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges ca. 100
smågrise årligt, desuden er der 7 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
græs. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

EJSTRUPHOLMVEJ 11A, "VESTER ARVADGAARD", ARVAD, 7330 BRANDE, tlf.
97-180023.
NIELS LUNDERSKOV JEPSEN, gårdejer, født den 9.-7.-1959, søn af Ruth og Ejler
Jepsen, bor sammen med Susan Bergmann, specialarbejder, født den 1.-7.-1958, datter
af Grethe Bergmann. Parret har børnene: Heidi, født den 5.-10.-1981, Christoffer,
født den 25.-1.-1984 og Søren, født den 12.-2.-1987.
N.L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1983
fra Niels Mortensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 63,5 ha., heraf 10 ha. sø og eng og 10 ha. skov. Der
er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1984, svinestalden fra 1944 er ombygget i
1987/88, laden er fra 1944 og maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion
på 28 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, korn, frø, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner,
plansilo til korn, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
EJSTRUPHOLMVEJ 42, "SØNDER
GÅRD", LUNDFOD, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180237.
SØREN MARTIN SØNDERGAARD,
gårdejer, født den 30.-8.-1931,
søn af Petrea og Peter Søndergaard.
S.M.S. overtog gården den 1.-3.1963 fra sin mor, nuværende ejer
er 6. generation.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 38
ha., heraf 6 ha. skov, eng og
plantage. Der er bortforpagtet

ca. 32 ha.
Stuehuset er opført 1892, kostalden blev nedrevet i 1985, svinestald opført 1963,
maskinhus 1956 og lade 1927. På gården er der kornsilo og varm lufts tørreri.

ENGEBÆKVEJ 5, SANDFELD, 7330 BRANDE, tfl. 97-187252.
STEEN BJERRE PEDERSEN, EDB-tekniker, født den 8.-8.-1958, søn af Ellen og Juel
Bjerre Pedersen, gift den 1.-8.-1987 med Helle Bruus Sørensen, EDB-operatør, født
den 27.-5.-1960, datter af Solvegj og Niels Bruus Sørensen.
S.B.P. overtog gården den 1.-1.-1979 fra Louise Pedersen. Det er en slægtsgård.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 9,4 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1986, hvor også maskinhuset blev bygget. Planteproduktionens
salgsafgrøde er planter til planteskoler. På gården er der 1 traktor og 1 sprinklervan
dingsanlæg.
ENGEBÆKVEJ 13, "ØSTER LAULUND", LAULUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-187025.
DORTHEA KRISTENSEN, gårdejer, født den 24.-12.-1918, datter af Ingvard Brodersen,
gift med Anders Peter Kristensen. Parret har børnene: Svend, Kristian, Anna Kathrine
og Holger.
D.K. overtog gården i 1987 fra sin mand.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 14 ha., der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1900, hvor også kostald og lade blev bygget.
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ENGEBÆKVEJ 14, "SANDFELD
SØNDERGAARD", SANDFELD,
7330 BRANDE, tlf. 97-187138.
PER BAASTRUP, gårdejer, født
den 10.-9.-1943, søn af Marie
Kristine og Herluf Baastrup, gift
den 10.-10.-1968 med Birgit Ma
rie Pedersen, hjemmehjælper,
født den 27.-1.-1943, datter af
Edith Marie og Espen Pedersen.
Parret har børnene: Peter, født
den 10.- 10.-1969, Erik, født den
27.-8.- 1971 og Knud, født den
2.-12.- 1973.
P.B. har været på Grindsted Landbrugsskole, han er i forretningsudvalget for D.L.G. i
Svindbæk. Han overtog gården den 6.-3.-1968 fra Villy Tranekjær Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt ialt 47 ha., der er 10 ha. skov og
eng. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1975, kostald opført 1937, lade 1957,
svinestalde 1969 og 1976, maskinhus 1978 og gylletank 1989. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskar
tofler, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er halvårligt 1 medhjælper på gården.
ENGEBÆKVEJ 17, "PEDERSMINDE", UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187080.
CHRISTIAN PEDER ERLING ARVAD, gårdejer, født den 4.-1.-1926, søn af Inger og
Kresten Nielsen Arvad, gift den 16.-4.-1955 med Bodil Schnedler, hjemmehjælper, født
den 8.-7.-1931, datter af Elly og Holger Schnedler. Parret har børnene: Inger Maria,
født den 22.-10.-1955, Ellen Margrethe, født den 26.-3.-1957 og Otto, født den
21.-1.-1964.
C.P.E.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1952
fra Line Egebjerg, gården er en slægtsgård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 84 ha., heraf frasolgt 2,8 ha., der er 2 ha. skov og
eng. 80 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1980, kostald opført 1920, svinestald 1937,
lader 1870 og 1932 samt maskinhus 1976. På gården er der varm lufts tørreri samt
halmfyr.

ENGEBÆKVEJ 21, "LUUDSG A ARD", UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187047.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født den 27.-1 1.-1963, søn af Birthe og Leif
Jørgensen, gift den 27.-9.-1986 med Anette Østergaard, slagteriarbejder, født den
13.-4.-1963, datter af Margit og Carl Østergaard. Parret har sønnen Lars, født den
6.-11.-1988.
J.J. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-9.-1987 fra Kristian Topbjerg Eriksen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha., der er forpagtet ca. 15 ha.
Stuehuset er opført 1978, hvor også kostald, lade og maskinhus blev bygget. Gården
drives med en kvægproduktion på 57 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er
der en harreproduktion på 16 par. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
ENGEBÆKVEJ 23, "MOSELUND", UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187055.
AXEL RAUFF, kordegn, født den 15.-3.-1950, søn af Mathilde og Lund Rauff
Sørensen, gift den 25.-8.-1973 med Lillian Larsen Husum, fjernskriveroperatør, født
den 3.-11.-1951, datter af Ingrid og Kristian Larsen Husum. Parret har børnene: Kis,
født den 8.-1.-1975 og Mads, født den 24.-10.-1976.
A.R. overtog gården den 1.-9.-1979 fra sin far.
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"Moselund"s stuehus er opført 1890 og restaureret 1989, laden fra 1890 er restaureret
1965 og maskinhuset er fra 1960. På gården er der 1 traktor, kulfyr og anpart i Uhre
Vindmøllelaug.
ENGEBÆKVEJ 26, "HØJGAARD",
UHRE, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187082.
KRESTEN NIELSEN ARVAD KRI
STENSEN, gårdejer, født den
28.- 9.-1948, søn af Julie og
Johannes Verner Kristensen, gift
den 30.- 10.-1971 med Lene
Carlsen, hjemmehjælper, født
den 10.-3.-1951, datter af Ellen
Marie og Mads Kristian Carlsen.
Parret har børnene: Johnni, født
den 25.-12.- 1970, Kenneth, født
den 31.-10.-1973, Dennis, født den 3.-1.-1976 og Winnie, født den 10.-1.-1982.
K.N.A.K. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1970
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1973, kostalde opført 1926 og 1974,
svinestalden fra 1930 bliver anvendt til kalve, lade fra 1926, maskinhus 1973, foderhus
og gylletank 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 116 årskøer og 138
ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det og sønnen Johnny arbejder på gården.
ENGEBÆKVEJ 27, "KÆRGÅRD", KÆRBY, 7330 BRANDE, tlf. 97-187033.
OTTO SØRENSEN, smed, født den 29.-7.-1935, søn af Bodil Marie og Søren Ottosen,
gift den 26.-12.-1960 med Asta Andersen, medhjælpende hustru, født den 29.-6.-1942,
datter af Laura og Axel Andersen. Parret har børnene: Søren, født den 3.-5.-1964,
Hanne, født den 9.-1.-1963, Axel, født den 11.-7.-1965 og Bo, født den 27.-2.-1978.
O.S. driver smedevirksomhed og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-1.-1986 fra sin mor.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 13,5 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1975, kostald og svinestald er opført 1912,
hestestald 1863, lade 1932 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion
på 16 årskøer og 30 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 1 årsso og 5 slagtesvin
samt 35 bistader. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo til korn, varm lufts
tørreri samt 1 antik vindmølle, som er under restaurering. Sønnen Søren Ottosen
Sørensen driver landbruget.
ENGEBÆKVEJ 30, "LAULUND",
UHRE, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187042.
JENS THORKILD LAURIDSEN,
gårdejer, født den 12.-5.-1947,
søn af Tina og Thorvald Laurid
sen, gift den 5.-3.-1971 med Jyt
te Merete Madsen, kontorassi
stent, født den 27.-6.-1950, dat
ter af Jonna og Svend Madsen.
Parret har børnene: Mette, født
den 22.-1.-1974 og Henning, født
den 5.-1.-1976.
T.L. har været på Bygholm Landbrugsskole og på Landbohøjskolen. Han overtog gården
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den 1.-9.-1975 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34,6 ha., heraf 2 ha. skov og kulgrav. Der er forapgtet
24 ha.
"Laulund"s stuehus er opført ca. 1870 og restaureret i 1984, svinestalde opført
1977-1982, lade og foderhus 1981 og maskinhus 1985, desuden er der en gylletank.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm lufts tørreri
samt halmfyr.
ENGEBÆKVEJ 31,
"KÆRBYGAARD", KÆRBY, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-187119.
EGON SKOV ERIKSEN, gårdejer,
født den 30.-3.-1945, søn af Asta
Kyed og Skov Eriksen, gift den
28.-3.-1976 med Inga Lundstrøm,
medhjælpende hustru, født den
14.-2.-1948, datter af Anna og
Emanuel Lundstrøm. Parret har
børnene: Lis, født d. 14.-1.-1976
og Helle, født den 29.-1.-1978.
E.S.E. overtog gården den 1.-5.1976 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 925.000. Areal 42 ha., heraf 1,1 ha. eng. Der er forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1979, kostald og svinestald er opført 1918,
spaltestald 1977, lader 1918 og 1956, maskinhuse 1951, 1957 og 1972. Gården drives
med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 2 årssøer og 20 slagtesvin samt 1 hest og lidt høns. Der er 2 traktorer,
anpart i mejetærsker, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset, desuden er der anpart i Uhre Vindmøllepark. Der er 1 skoledreng til hjælp
samt en del maskinstation.
ENGEBÆKVEJ 42, "ANESMINDE",
KÆRBY, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187094.
ARNE NYGAARD ERIKSEN,
gårdejer, født den 2.-6.-1951,
søn af Mary og Erik Nygaard
Eriksen, gift den 2.-6.-1981 med
Ulla Pedersen, lærer, født den
31.- 7.-1959, datter af Elna og
Aage Pedersen. Parret har søn
nen Jonas, født den 21.-1.-1988.
A.N.E. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 30.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1950, kostalde opført 1949 og 1957, lade 1957
og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr
af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo til korn og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGEBÆKVEJ 43, "VESTERDAM", UHRE, 7330, BRANDE, tlf. 97-187206.
ERIK FABER, gårdjer, født den 15.-6.-1949, søn af Carla og Henning Faber, gift den
18.-12.-1976 med Helle Knudsen, assistent, født den 17.-5.-1953, datter af Inge og
Georg Knudsen. Parret har børnene: Rikke, født den 28.-11.-1975 og Jesper, født den
5.-12.-1977.
E.F. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Karl Brant Andersen.
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Ejendomsskyld 950.000. Areal 55 ha., heraf 6,6 ha. skov og eng. Der er forpagtet 11
ha.
"Vesterdam"s stuehus er opført 1957, kostald, svinestald og lade fra ca. 1900,
maskinhusets alder er ukendt. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, ærter, raps, fabrikskartofler og konsumkartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo til korn og varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ENGEBÆKVEJ 47, "KIRKEKJÆRSHOLM", SKÆRLUND, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-187098.
THOMAS HAMBORG, gårdejer,
født den 10.-4.-1938, søn af Kri
stine og Marthinus Hamborg, gift
den 8.-6.-1963 med Gudrun Johan
ne Pedersen, født den 8.-6.-1941,
datter af Maren Marie og Martin
Kristian Pedersen. Parret har dat
teren Annette, født den 8.-2.1965.
T.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1963 fra sin mor, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 36 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1948, kostald opført 1924, løsdriftstald 1974,
lade 1951 og maskinhus 1978, desuden er der en arbejderbolig. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 57 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, træfyr og andel i Uhre
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ENGEBÆKVEJ 58, "SKOVLY", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-187036.
KURT KRISTENSEN, gårdejer, født den 4.-1.-1946, søn af Alfi og Viggo Kristensen.
K.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1984 fra
Marius Husum Jensen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 26 ha. heraf 4 ha. skov og eng. Der er forpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført 1933, kostald 1933 og ny kostald fra 1976, vognport 1954, lade
1933, maskinhus 1989 og desuden er der en gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 31 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvinproduktion på 220 stk. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGEBÆKVEJ 63, "VIRKELYST",
SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
75-345287.
NIELS CHRISTIAN CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 14.-1.-1949,
søn af Elna og Gustav Christen
sen, gift den 16.-7.-1977 med
Lene Sandfeld Knudsen, sparekas
seassistent, født den 16.-7.-1953,
datter af Ragnhild og Frede
Sand feid Knudsen. Parret har
børnene: Lars, født den 16.-11.1978, Kathrine, født den 30.-12.1982 og Mette, født den 22.-7.-1987.
N.C.C. har været på Grindsted Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for kvægavlsfor
eningen Hærved, afdelingen for RDM. Han overtog gården den 1.-1.-1975 fra sin far.

-25-

Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf 3 ha. skov, eng og plantage. Der er
forpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1978, kostald opført 1965, spaltestald 1974,
svinestalden fra 1935 bliver brugt til kalve, lade og maskinhus opført 1976. Gärden
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 130 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og ærter. Der er 2
traktorer, 3 vandingsmaskiner og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ENGEBÆKVEJ 82, "BIRKEHOLM",
SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
75-345062.
INGEMANN KRISTENSEN og SØ
REN KRISTENSEN, gårdejere.
I.K. er født den 14.-4.-1912 og
S.K. den 9.-9.-1910, sønner af
Ane Margrethe og Niels Kristian
Johansen Kristensen.
Brødrene overtog gården i 1942
fra deres mor, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 38
ha., heraf 1,7 ha. eng og 2,8 ha. skov. Der er bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1974, kostalde opført 1928 og 1931, svinestald
1929, lade 1931 og maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 1 årsko, 3 ungdyr og 1
slagtekalv af racen SDM, desuden er der 1 årsso. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo til korn samt varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ENGEBÆKVEJ 86, SKÆRLUND,
7330 BRANDE, tlf. 75-345258.
HENRIK DALENTOFT, opdræt
ter, født den 5.-6.-1950, søn af
Inger Lunø og Svend Otto Dalentoft, gift den 15.-3.-1980 med
Kirsten Gasbjerg, økonomaassistent,
født den 18.-10.-1952, datter af
Dorris og Jens Kristian Gasbjerg.
Parret har børnene: Kenneth,
født den 4.-1.-1982 og Nanna,
født den 23.-4.-1987.
H.D. overtog gården den 1.-1.-1980
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 13,8 ha., der er bortforpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1980, svinestald og lade 1969. På gården opdrættes ca. 1.500 par
agerhøns årligt, desuden er der en bestand på 125 mink. Der er 1 sprinklervandingsan
læg og 2 fodersiloer.
ENGEBÆKVEJ 90, "BARSLUNDGÅRD", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 75-345234.
ANDERS MIKKELSEN, gårdejer, født den 24.-9.-1956, søn af Inger og Augustinus
Mikkelsen, gift den 30.-12.-1978 med Inger Elkjær, hjemmehjælper, født den
15.-1.-1959, datter af Agnes og Frede Elkjær. Parret har børnene: Jannie, født den
9.-7.-1979, Heidi, født den 19.-6.-1981 og Tommy, født den 30.-5.-1988.
A.M. har været på Borris og Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-6.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 117 ha., heraf ca. 57 ha. hede, mose og skov.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1968, kostald opført 1959, lade 1928 og
maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
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kartofler, ærter, raps, frøgræs og valmuer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo og tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGEBÆKVEJ 102, "NYGAARD",
NORDBY, 7330 BRANDE, tlf.
75-345228.
PETER SKØDEBJERG KRISTEN
SEN, husmand, født den 21.-9.1926, søn af Maren og Johannes
Skødebjerg Kristensen, gift den
13.-12.-1952 med Annelise Mor
tensen, husmor, født den 28.-12.1926, datter af Emmy og Kristi
an Mortensen. Parret har børne
ne: Margit, født den 16.-2.-1955,
Ejvind, født den 4.-12.-1958 og
Flemming, født den 18.-4.-1965.
P.S.K. overtog gården den 1.-11.-1952 fra Osvald Kristensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 31 ha., heraf 3 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1965, kostald og svinestald er opført 1958,
lade 1910 og maskinhus 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt kombifyr.
ENGEBÆKVEJ 110, NORDBY, 7330 BRANDE, tlf. 75-345424.
MARIANNE LUNDSBERG JENSEN, slagteriarbejder, gift den 15.-5.- 1986 med Peter
Tegllund Jakobsen, kendelejer, søn af Sonja og Normann Jakobsen. Parret har børnene:
Krestine, født den 12.- 8.-1986 og det sidste barn er født den 15.-1.-1989.
M.L.J. har lejet gården af sin far, Julius Lundberg Jensen, som overtog gården den
16.-1.-1960
fra Mikkel Vestbjerg Christensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20,3 ha., heraf ca. 1 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1962 og restaureret 1988, kostald og svinestald opført 1961, lade
og maskinhus 1962. Der drives hundeinternat på gården, der er ca. 25 hunde.
ENGEBÆKVEJ 114, OMVRÅ,
7330 BRANDE, tlf. 75-344089.
ARNE RASMUSSEN, husmand,
født den 30.-4.-1912, søn af An
na og Rasmus Rasmussen, gift
den 4.- 11.-1939 med Bertha
Margrethe Eybye, husmor, født
den 24.-4.- 1914, datter af Niel
sine og Frits Eybye. Parret har
børnene: Signe, født den 15.-4.1941, Erik, født den 9.-12.-1943,
Anne, født den 21.-3.-1945, Er
ling, født den 31.-8.-1946, Ejvin,
født den 24.-7.-1953 og Aksel, født den 21.-9.-1955.
A.R. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1939 fra
Thorvald Schødt.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1972, kostald, svinestald og lade opført 1931,
ny svinestald 1956 og maskinhus 1949. Gårdens besætning er på 12 ungdyr af racen
Jersey, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og tårnsilo til korn. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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FASTERHOLTVEJ 3, "MELDGAARD", FLØ, 7330 BRANDE, tlf. 97-180532.
THERKILD ØSTERGÅRD, landmand, født den 20.-11.-1931, søn af Signe og Kresten
Østergaard, gift den 21.-5.-1955 med Minna Rasmussen, født den 30.-4.-1935, datter
af Maria og Hans Zacho Rasmussen. Parret har børnene: Laila, født den 27.-3.-1960
og Randi, født den 23.-7.-1969.
T.Ø. overtog gården den 1.-4.-1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 39,4 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1974, svinestald og maskinhus er opført 1976
samt lader 1920 og 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og
tårnsilo til korn.

FASTERHOLTVEJ 8, "SNEDKERLUND", FLØ, 7330 BRANDE, tlf. 97-182512.
HANNE BENTZEN, lærer, født den 11.-8.-1948, datter af Ida og Christian Rudolph
Schau, gift den 8.-7.-1972 med Mogens Bentzen, inseminør, født den 12.-4.-1948, søn
af Johanne og Kaj Bentzen. Parret har børnene: Anders, født den 1.-9.-1974, Kirsten,
født den 23.-6.-1976 og Dorthe, født den 26.-6.-1979.
H.B. overtog gården den 1.-8.-1979 fra Vingtoft. Elin og Ole Nielsen er medejere
sammen med Lise Schau og Arne Hansen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 5,5 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha., der er 2,5 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1986, lade opført 1984 og 1986. Gårdens besætning er på 2
hunde, 20 høns og 2 får. Der er traktor, halmfyr og 1 vindmølle.

FASTERHOLTVEJ 16, "HEDEGAARD", FLØ, 7330 BRANDE,
tlf. nr. 97-180340.
JACOB LAURSEN VESTERGAARD
FLØ, landmand, født den 9.-10.1923, søn af Petrea Marie og
Søren Kristian Jacobsen Flø, gift
den 18.-12.-1954 med Inga Jacob
sen, født den 12.-3.-1929, datter
af Karen Marie og Jens Kristian
Jacobsen. Parret har børnene:
Christian, født den 23.-8.-1960
og Jens, født den 12.-11.-1963.
J.L.V.F. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 34,7 ha., heraf 14 ha. eng og skov. Der er bortforpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret ca. 1960, kostald opført 1960, svinestald 1906
og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
FILSKOVVEJ 28, "BLÅHØJ MINKFARM", 7330 BRANDE, tlf. 97-345164.
ERLING HANSEN, gårdejer, født den 22.-11.-1941, søn af Klara og Niels V. Hansen,
gift den 5.-12.-1964 med Viola Nielsen, medhjælpende hustru, født den 11.-12.-1942,
datter af Stina og Gustav Nielsen. Parret har børnene: Sten, født den 3.-4.-1962, Lis,
født den 17.-6.-1966 og Heidie, født den 8.-3.-1973.
E.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1964 fra
Johannes Carlsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt ca. 24 ha., der er ca. 12 ha. skov
i Billund og 7,5 ha. skov i Brande kommune.
Stuehuset er opført 1975/76, kartoffelhus og maskinhus 1979, desuden er der 4
minkhuse. Gårdens bestand er på 600 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1
fodersilo og flisfyr. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.

-28-

FILSKOVVEJ 35, "NØRREGAARDEN", HALLUNDBÆK, 7330
BRANDE, tlf. 74-345261.
SØREN KRISTIAN MADSEN,
gårdejer, født den 31.-7.-1933,
søn af Kristiane og Niels Martin
Madsen, gift den 29.-3.-1968 med
Alice Irene Jensen, medhjælpen
de hustru, født den 3.-5.-1937,
datter af Petra og Jens Frandsen
Jensen. Parret har børnene: Le
na, født den 11.-2.-1960, Jan,
født den 12.-4.-1962, Gitte, født
den 13.- 3.-1968, Laila, født den

27.-12.-1970 og Sanne Pia, født den 7.-10.-1974.
S.K.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra
Hans E. Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 60 ha., heraf 8 ha. skov og 9 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført før 1870 og restaureret 1988, kostald opført 1973, svinestald 1920
og løbende restaureret, lade opført 1910 og maskinhus 1976/77. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 300 stk. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt olie/brændefyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. S.K.M. ejer parcellen Filskovvej 33, som er udlejet.
FILSKOVVEJ 42, "ENGHAVEGAARD", HALLUNDBÆK, 7330 BRANDE.
CARSTEN BRINCH RASMUSSEN, gårdejer, født den 14.-3.-1949, søn af Asta og
Gunnar Rasmussen, bor sammen med Inge-Lise Feierskov, pædagog, født den
27.-9.-1950, datter af Karen-Inge og Vagn Feierskov. Parret har børnene: Christiane,
født den 2.-5.-1977, Joen, født den 19.-6.-1979 og Mads, født den 19.-5.-1984.
C.B.R. overtog gården den 23.-8.-1983 fra Erik Rosenberg.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1984, kostald, svinestald og lade er opført
1924 samt maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 8
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er økologiske grøntsager og kartofler,
desuden er mælken, som sælges, også økologisk. Der er 2 traktorer, 1 ballepresser,
tårnsilo til korn og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FILSKOVVEJ 46, HALLUNDBÆK, 7330 BRANDE, tlf. 75-345394.
BENT MADSEN, gårdejer, født den 14.-4.-1942, søn af Emma og Ejnar Madsen, gift
den 8.-1.-1966 med Anne-Lise Jensen, fabriksarbejder, født den 27.-3.-1945, datter af
Dagmar og Peter Jensen. Parret har børnene: Bjarne, født den 13.-9.-1966, Finn, født
den 10.-4.-1971 og Linda, født den 29.-9.-1973.
B.M. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-4.-1978 fra Leo Toft Andersen.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 66 ha., heraf 3 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1870 og restaureret 1976/77, kostalden fra 1930 er ombygget
til svinestald i 1966/67, hvor den også blev tilbygget, svinestald og lade opført 1930
og maskinhuse 1978 og 1981. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der
produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
kartofler og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo til
korn, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLØVEJ 4, "ØSTERGAARD", FLØ, 7330 BRANDE, tlf. 97-180241.
JENS MARTIN ØSTERGAARD, gårdejer, født den 3.-1.-1927, søn af Ellen og Martin
Østergaard.
J.M.Ø. har været på Lægård Landbrugsskole, han er revisor for kartoffelmelsfabrik
ken. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation
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på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
75 ha., heraf ca. 10 ha. skov og
6 ha. eng.
"Østergaard"s stuehus er opført
1908 og restaureret 1977, kostald
en fra 1927 er restaureret 1980,
laden fra 1913 er restaureret i
1976, maskinhuse opført 1960 og
1974, foderhus og gylletank 1980.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 25 årskøer, 20 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og korn. Der er 4 traktorer, 1
vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager og tårnsilo til korn. Broderen Niels Østergaard er
fast medhjælper på gården og der bruges lidt maskinstation.
FLØVEJ 5, "NØRREG AARD",
FLØ, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-180592.
JENS NØRGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 21.-2.-1917,
søn af Karen og Søren Egsgaard
Jensen, gift den 20.-4.-1943 med
Ebba Larsen, født den 6.-5.-1921,
datter af Vilhelmine og Niels
Larsen. Parret har børnene: Sø
ren Aage, født den 22.-2.-1946,
Niels, født den 4.-5.-1950 og
Knud Erik, født den 29.-3.-1955.
J.N.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1943 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 62,5 ha., heraf 22 ha. skov og eng. Der er forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1979, kostald opføret 1978, lade 1927 og
maskinhus 1979, desuden er der en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
36 årskøer, 31 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er fabrikskartofler, korn og ærter. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere og 2
vandingsmaskiner. Sønnerne Søren Aage og Knud Erik er faste medhjælpere på gården,
desuden ejes og drives Fløvej 17.
FLØVEJ 8, "LANGAGERGAARD",
FLØ, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-180863.
LAURIDS ANDERSEN, gårdejer,
født den 1.-12.-1934, søn af Kri
stine og Alfred Andersen, gift
den 19.-10.-1960 med Else Jon
son, husmor, født d. 18.-7.-1941,
datter af Ruth og Aage Jonson.
Parret har børnene: Ole, født
den 5.-3.-1961, Per, født den
13.-11.-1962 og Helle, født den
4.-9.-1965.
L.A. er kranfører. Han overtog gården den 1.-4.-1987 fra Nykredit.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1976, udbygningerne, bestående af svinestalde, lader og maskinhus,
er bygget fra 1976-83, desuden er der en gylletank. Gården drives udelukkende med
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planteproduktion bestående af korn og ærter. Der er 1 traktor og tårnsilo.

FLØVEJ 17, "BÆKSGAARD",
FLØ, 7330 BRANDE.
JENS NØRGAARD JENSEN, om
tales under Fløvej 5.
J.N.J. overtog gården den 11.-6.1985 fra Peter Jensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 55
ha., der bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900
og restaureret 1986, kostald op
ført 1900 og laden 1950. Gården
drives sammen med Fløvej 5.
FLØVEJ 24, LUNDFOD, 7330 BRANDE, tlf. 97-180302.
HOLGER KRISTENSEN, chauffør, født den 11.-5.-1938, søn af Petrea og Anders
Kristensen, gift den 16.-3.-1968 med Birgit Toft, slagteriarbejder, født den
24.-6.-1939, datter af Elna og Svend Toft.
H.K. overtog gården i 1973 fra Kristian Kroager.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 28,5 ha., heraf 0,5 ha. skov i Fasterholt Plantage, det
har altid tilhørt gården. Der er bortlejet 26 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1973, kostald opført 1910, laden er fra sidst i
1960 og maskinhus fra 1974. På gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine, tårnsilo
til korn samt halmfyr.
FLØVEJ 25, "NYGAARD", FLØ,
7330 BRANDE, tlf. 97-181010.
FRIDA PEDERSEN, gårdejer,
født den 20.-3.-1927, datter af
Maren og Søren Peter Flø, gift
den 18.-11.-1950 med Villy Pe
dersen, gårdejer, født den 24.-5.1924, søn af Mette og Nicolaj
Pedersen. Parret har børnene:
Bodil, født den 20.-2.-1952 og
Peter, født den 26.-1.-1956.
V.P. døde i 1988. Han har været
på Dalum Landbrugsskole og o
vertog gården den 1.-11.-1950 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf 2,2 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret ca. 1986, kostald og svinestald opført 1931,
lade 1927 og maskinhus 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af fabrikskartofler og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
plansilo til korn.
FLØVEJ 29, FLØ, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-181096.
VILLY ANDERSEN, minkavler,
født den 1.-10.-1951, søn af Ma
ren Kristine og Poul Christian
Andersen, gift den 25.-3.-1977
med Anna-Grethe Vendelbo, til
skærer, født den 8.-6.-1953, dat
ter af Lis og Svend Vendelbo.
Parret har børnene: René, født
den 10.-5.-1974 og Lars, født den
1.-8.-1977.
V.A. er strikker. Han overtog
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gården den 1.-8.-1985 fra Michael Klostermann.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 2,4 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restuareret 1986, maskinhus opført 1975. Gårdens bestand
er på 200 minktæver, der produceres ca. 1.000 dyr årligt. Der er 1 traktor.
FLØVEJ 33, "DAMHOLT", FLØ,
7330 BRANDE, tlf. 97-182351.
BIRGIT CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 4.-4.-1947, datter af
Dagny og Marius Jensen, gift den
24.-6.-1967 med Erik Christian
sen, chauffør, født d. 9.-3.-1942,
søn af Ellen Marie og Lars Peter
Christiansen. Parret har børnene:
Martin, født d. 2.-12.-1967, Tho
mas, født d. 30.-8.-1972 og Dor
the Marie Elise, født den 5.-4.-1980.
B.C. overtog gården den ll.-ll.-

1983 fra Dagny Dyrnov.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 23 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1986, kostald, svinestald og lade er opført
1927 og maskinhus 1977. Gårdens besætning er på 5 årskøer og 5 slagtekalve af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og korn. Der er 1
traktor, 1 sprinklervandingsanlæg og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FLØVEJ 37, DØRSLUND, 7330
BRANDE, tlf.97-180571.
MARTIN SØNDERGAARD, gård
ejer, født den 8.-6.-1933, søn af
Ida og Arnold Søndergaard, gift
den 30.-3.-1968 med Oda Peder
sen, født den 13.-7.-1933, datter
af Mary og Axel Pedersen. Par
ret har datteren Ida Marie, født
den 5.-1.-1969.
M.S. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1967 fra sin far, nu
værende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 49,5 ha., heraf 13,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1987, kostalde opført 1936 og 1964, lade 1929
og foderhus 1976, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
22 årskøer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og
korn. Der er 4 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til
korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
1 skoledreng til hjælp.
FLØVEJ 41, "SKOVLUND", DØRSLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-180957.
JULIANUS HASTRUP SØNDERGAARD, gårdejer, født den 27.-9.-1927, søn af Augusta
og H. Søndergaard, gift den 21.-3.-1953 med Ellinor Jensen, sygeplejerske, født den
25.-9.-1930, datter af Magdalene og Kresten Jensen. Parret har børnene: Bente, født
den 31.-3.-1954, Tove, født den 6.-2.-1957 og Helle, født den 14.-4.-1963.
J.H.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 24.-4.-1952 fra
Jens Bisgaard Madsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 35,1 ha., heraf 4,4 ha. skov. Der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade er opført
1960, maskinhuse 1961 og 1970, der er udendørs køresilo. Gården drives med en
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svineproduktion på 20 årssøer,
der produceres ca. 150 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrød
er er fabrikskartofler og korn.
Der er 3 traktorer, tårnsilo til
korn, varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.

FLØVEJ 59, "SØNDERTOFT",
TOFTEN, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-180464.
KRISTIAN GUSTAV KRISTENSEN,
gårdejer, født den 29.-11.-1912,
søn af Mathilde og Mathis Kri
stensen, gift den 24.-10.-1946
med Krestine Rasmussen, født
den 17.-2.-1913, datter af Inge
borg Marie og Jens Rasmussen.
Parret har datteren Margit, født
den 12.-3.-1951.
K.G.K. har været på Ryslinge
Højskole med landbrugsfag. Han overtog
Ejendomsskyld 520.000. Areal 31,6 ha.,
Stuehuset er opført 1850 og restaureret
og lade 1930. Gårdens besætning er på

gården den 15.-9.-1946 fra Jørgen Søndertoft.
der er bortforpagtet 13,8 ha.
senest i 1963, kostald opført 1905, svinestald
3 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer.

FREDBORGVEJ 7, OMVRÅ, 7330
BRANDE, tlf. 75-345335.
ERIK SØRENSEN, gårdejer, født
den 14.-8.-1944, søn af Astrid
Valborg og Jens Sørensen, gift
den 25.-5.-1974 med Gunda Agne
te Skovgaard Andersen, medhjælp
ende hustru, født d. 28.-7.-1954,
datter af Karen og Aksel Ander
sen. Parret har børnene: Dan
Aksel, født den 31.-7.-1974, Annike, født den 16.-7.-1975 og Jens
Aage, født den 14.-4.-1977.
E.S. overtog gården den 1.-7.-1975 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt ialt 37 ha., der er forpagtet 44
ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalde 1958 og 1976, lade 1958, maskinhus 1977, desuden
er der gastæt silo og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 85
årskøer, 85 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FREDBORGVEJ 16, "JACOBSMINDE", BLÅHØJ, 7330 BRANDE, tlf. 97-345308.
REGNER JACOBSEN, murer og entreprenør, født den 24.-3.-1954, søn af Grethe og
Vilhelm Jacobsen, gift den 13.-11.-1976 med Kirsten Jensen, pædagogmedhjælper, født
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Vilhelm Jacobsen, gift den 13.11.-1976 med Kirsten Jensen, pæ
dagogmedhjælper, født den 21.11.-1954, datter af Othilia og
Martin Jensen. Parret har børne
ne: Brian, født den 26.-9.-1977
og Henrik, født den 18.-5.-1980.
R.J. overtog gården den l.-l.1977 fra sin mor.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 2
ha., der er frasolgt ca. 27 ha.
Stuehuset er opført 1914 og re
staureret 1976, kostald opført
1974/75 og maskinhus 1976. Pä gården er der 1 traktor. Der er 2 mand ansat i
virksomheden "Blåhøj Murer og Entreprenør Aps".
FREDBORGVEJ 20, "NYGAARD",
GL. BLÅHØJ, 7330 BRANDE,
tlf. 75-345137.
VAGN KRISTENSEN, gårdejer,
født den 6.-9.-1938, søn af Dag
ny og Viggo Kristensen, gift den
12.-12.-1962 med Tove Nielsen,
medhjælpende hustru, født den
19.-12.-1941, datter af Dagny og
Kristian Nielsen. Parret har bør
nene: Betty, født den 13.-11.1963, John, født den 14.-1.-1965
og Heine, født den 27.-2.-1972.
V.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1962 fra Hans
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., der er 2 ha. mose. 17
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1860 og restaureret 1972, svinestalde opført 1970 og 1977,
lade 1958/59 og maskinhuse 1972 og 1986. Gården drives med en svineproduktion på
200 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo til korn
og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

FREDBORGVEJ 32, "FREDBORG",
OMVRÅ, 7330 BRANDE, tlf. nr.
75-345110.
JACOB NIELSEN, gårdejer, født
den 21.-2.-1951, søn af Minna og
Peter Nielsen, gift den 4.-11.1972 med Karin Jacobsen, pæda
gogmedhjælper, født den 4.-7.1950, datter af Hilda og Lyng
holm Jacobsen. Parret har bør
nene: Vita, født den 17.-10.-1974
og Svend, født den 24.-10.-1977.
J.N. overtog gården den 15.-4.-

1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 35 ha., heraf 5 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført 1955, kostald 1955, svinestald 1961, maskinhus 1965 og spaltestald
1970, desuden er der en gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der sælges ca. 800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, varm lufts tørreri og træfyr.
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Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GAMMELMARKVEJ 12, "AGER
HOLM", HALLUNDBÆK, 7330
BRANDE, tlf. 75-345022.
KRISTIAN HENRY CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 5.-10.-1924,
søn af Ingeborg og Søren Chri
stensen, gift den 21.-1.-1950 med
Maria Lund, medhjælpende hu
stru, født den 6.-12.-1927, datter
af Johanne og Knud Lund. Parret
har børnene: Inge Margrethe,
født den 3.-5.-1950, Knud Erik,
født den 12.-5.-1952 og Søren,

født den 16.-3.-1957.
K.H.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1953
fra sin far.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 25 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1978, kostald og svinestald er opført 1914 og
begge er restaureret 1967, lade opført 1914 og maskinhus 1962. På gården er der 1
traktor og 1 brændefyr.
GEJLBJERGVEJ 7, "HØJBJERGAARD", UHRE, 7330 BRANDE,
tlf. 97-187140.
SVEND BJERRE, gårdejer, født
den 17.-11.-1943, søn Elinor og
Jørgen Trier Pedersen, gift den
29.-10.-1966 med Jutta Jonasen,
lærer, født den 7.-9.-1946, dat
ter af Asta og Marius Jonasen.
Parret har børnene: Berit, født
den 24.-5.-1967, Sanne, født den
21.-2.-1973 og Morten, født den
8.-11.-1980.
S.B. har været på Høng Landbrugsskole, han er i Brande Byråd, valgt for Uhre
landliste. Han overtog gården den 1.-1.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 65,2 ha., heraf tilkøbt 47 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1979, maskinhus opført 1973. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af frø, korn, fabriks- og konsumkartofler.
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 truck, plansilo til korn, varm og kold lufts
tørreri, halmfyr samt anparter i Uhre Vindmøllepark. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
GEJLBJERGVEJ 8, "NØRAGER",
UHRE-KÆR, 7330 BRANDE, tlf.
97-187202.
KURT JAKOBSEN, gårdejer, født
den 24.-3.-1956, søn af Grethe
og Holmer Jakobsen, gift den
2.-4.-1977 med Alice Jensen, spe
cialarbejder, født d. 18.-7.-1958,
datter af Edith og Jacob Jensen.
Parret har børnene: Susanne,
født den 8.-6.-1977, Dorthe, født
den 28.-10.-1981 og Mikael, født
den 24.-7.-1984
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Edith Nielsen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 13,4 ha. Der er forpagtet 17,8
ha.
Stuehuset er opført ca. 1885 og restaureret 1989, kostalde opført 1928 og 1965, lade
1928, maskinhuse 1962 og 1982, der er tilbygget i 1989, desuden er der udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40
ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 3 traktorer, anpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn, varm
og kold lufts tørreri. På gården er der 1 deltids medhjælper.

GEJLBJERGVEJ 11, UHRE-KÆRBY, 7330 BRANDE, tlf. 97-187475.
LARS KJERSGAARD SCHACKSEN, salgschef, født den 12.-4.-1960, søn af Ellen
Schacksen og Arne Kjersgaard, gift den 18.-5.-1986 med Tine Jørgensen, kontorassi
stent, født den 3.-6.-1964, datter af Helle og Jørgen Jørgensen. Parret har sønnen
Patrick, født den 24.-9.-1987.
L.K.S. overtog gården den 1.-6.-1987 fra Søren Olesen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1986, kostald, svinestald og lade er opført
1938, desuden er der bygget ny lade i 1986.
GJELBJERGVEJ 12, "KJELDSGAARD", UHRE-KÆRBY, 7330
BRANDE, tlf. 97-187207.
KRISTIAN JEPSEN, oplægger,
født den 11.-1.-1951, søn af An
ne og Marinus Jepsen, gift den
21.-6.- 1975 med Margit Therkelsen, teknisk assistent, født den
9.-10.- 1954, datter af Esta Ma
rie og Anton Kirstejn Therkelsen.
Parret har børnene: Kim, født
den 30.-10.-1977, Tom, født den
18.- 6.-1979 og Mie, født den
10.-6.- 1983.
K.J. overtog gården den 1.-10.-1982 fra Erik Vestergaard Therkeldsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 1,5 ha., der er frasolgt 22 ha.
Stuehuset er opført 1876 og restaureret 1982, kostald opført 1878, lade 1957 og
svinestald 1978. Gårdens besætning er på 2 får. Der er 1 traktor.
GEJLBJERGVEJ 20,
"KÆRGAARD", KÆRBY, 7330 BRAN
DE, tlf. nr. 97-187086.
PEDER SANDFELD ERIKSEN,
gårdejer, født den 11.-5.-1942,
søn af Jensigne og Erik A. Erik
sen, gift den 24.-3.-1963 med
Bodil Arneborg, husmor, født
den 17.-10.-1943, datter af Jane
og Karl Arneborg. Parret har
børnene: Jonna, født den 1.-10.1963, Jørgen, født den 23.-12.1964 og Michael, født den
9.-12.-1971.
P.S.E. har været på Grindsted Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Tulip.
Han overtog gården den 1.-1.-1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1977, kostalden fra 1937 er omdannet til
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og maskinhuset er fra 1978, desuden er der en gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 1.100 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 rendegraver, plansilo til korn, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

GL. ÅGÅRDSVEJ 3, "GL. AAgaard", Agård, 7330 bran
de, tlf. nr. 97-180117.
ELLEN E. JENSEN, gårdejer,
født den 22.-4.-1913, datter af
Mette Marie og Peter Egeskov
Jensen, gift den 13.-5.-1947 med
Arne Jensen, gårdejer, født den
7.-5.- 1917, søn af Anna Kathri
ne og Jens A. Jensen. Parret har
børnene: Jens Peter, født den
17.- 4.-1948 og Vagn, født d.
1.-12.-1951. A.J. er død. Han overtog gården den 3.-11.-1947 fra Herlev Petersen,
Ejendomsskyld 540.000. Areal 540.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1978, svinestald opført i 1800-tallet, lade
1925 og maskinhus 1966. På gården er der 2 traktorer og kornsilo. Sønnen, Jens Peter
Jensen, bor på gården, han arbejder som smed.
GRARUPVEJ 1, GRARUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-181750.
LARS PETERSEN, smed, født den 27.-10.-1962, søn af Ester og Ove Petersen, bor
sammen med Bente Olesen, hospitalslaborant, født den 9.-6.-1964, datter af Else og
Knud Olesen.
L.P. overtog gården den 25.-8.-1986 fra BRF.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 1,1 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1893 og restaurering er påbegyndt i 1988 og fortsættes i 1989,
kostald opført 1927, staldbygning 1931, lade 1939, maskinhuse 1941 og 1961. Der er
lidt fjerkræ. På gården er der 1 traktor og halmfyr.
GRARUPVEJ 7, "SKOVLY", GRARUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-182696.
FINN JENSEN, tømrer, født den 29.-7.-1947, søn af Minna og Julius Jensen, gift den
5.-12.-1970 med Kirsten Jacobsen, skolesekretær, født den 11.-2.-1947, datter af
Laura Marie Colbert og Jens Kristian Jacobsen. Parret har børnene: Lene, født den
11.-9.-1972, Dorte, født den 14.-5.-1974 og Morten, født den 9.-11.-1979.
F.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1980 fra sin far.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 19,2 ha., heraf er der 2-3 ha., hvorfra der er gravet
brunkul. Der er forpagtet 11,8 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1988, kostald, svinestald og lade er opført
1936 og maskinhus 1988. Gården drives som hobbylandbrug med en besætning på 8 får.
Der er 1 traktor, 1 sprinklervandingsanlæg og halmfyr.
GRARUPVEJ 8, "BÆKKELUND",
GRARUP, 7330 BRANDE, tlf.
97-180961.
GERDA JENSEN, husmand, født
den 22.-5.-1919, datter af Marie
og Erik Petersen Agerskov, gift
den 7.-3.-1943 med Thomas Jen
sen, husmand, født d. 2.-9.-1910,
søn af Anna Marie og Kjerstein
Marinus Jensen. Parret har bør
nene: Inga, født den 4.-2.-1941,
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Ruth, født den 29.-12.-1944 og Tage, født den 21.-11.-1949.
T.J. døde den 2.-2.-1977. Han overtog gården den 1.-1.-1947 fra sin far.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 24,5 ha., der har været gravet brunkul i 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1835 og restaureret 1974, kostald opført 1927 og lade 1930.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler og byg. Der
er 1 traktor.
GRARUPVEJ 12, GRARUP, 7330
BRANDE, tlf. 97-180960.
THOMAS TANG THOMSEN, drifts
leder, født den 17.-6.-1943, søn
af Ellen og Peter Tang Thomsen,
gift den 1.-5.-1965 med Dorthe
Hansen, født den 16.-8.-1943, dat
ter af Tine og Tage Hansen.
Parret har børnene: Peter, født
den 13.-12.-1965, Lars, født den
13.-8.-1967 og Søren, født den
10.-7.-1975.
T.T.T. overtog gården den 1.-5.1968 fra sin mor.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 29,5 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald og svinestald 1909, lade 1952 og maskinhus 1947.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
GRARUPVEJ 15, "INGEMARIELYST", GRARUP, 7330 BRANDE,
tlf. 97-182221.
AXEL MÅNSSON, gårdejer, født
den 20.-4.-1956, søn af Inga og
Karsten Månsson, bor sammen
med Inge Marie Jensen, sygeple
jerske, født den 22.-4.-1959, dat
ter af Carla og Vang Jensen.
Parret har børnene: Gry, født
den 9.-5.-1977 og Mai, født den
14.-1.-1981.
A.M. har været på Grindsted og
Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-5.-1980 fra Martinus Døj.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 42 ha., der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1984, kostald opført 1940, hønsehus 1981,
kølehus 1987, lade 1930, maskinhus 1985, desuden er der fodersilo. Gården drives med
en skrabeægsproduktion, der er ca. 9.000 skrabehøns. Planteproduktionens salgsafgrø
der er kartofler, kinakål, blomkål, rødkål, korn, ærter og frø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 plantemaskine til kål, 1 skærevogn til kål, plansilo
til korn samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 3-4 medhjælpere i kålhøsten.

GRARUPVEJ 16, "MOSEGÅRDEN", GRARUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-183190.
PER JØRGENSEN, landbrugsmedhjælper, født den 4.-1.-1957, søn af Karna og Anker
Jørgensen, gift den 27.-2.-1982 med Kirsten Pedersen, født den 13.-7.-1963, datter af
Lis og Erik Pedersen. Parret har børnene: Monika, født den 25.-11.-1981 og Thomas,
født den 18.-2.-1988.
Lis og Erik Pedersen bor også på ejendommen, E.P. er født den 2.-1.-1933, søn af
Kirsten Marie og Peter Pedersen, gift den 27.-11.-1955 med Lis Sørensen, arbejdsle
der, født den 24.-8.-1936, datter af Aurora og Marius Christian Sørensen. Parret har
børnene: Jan, født den 14.-5.-1956 og Kirsten, født den 13.-7.-1963.
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Erik Pedersen overtog gården den 11.-9.-1985 fra Villy Ellehammer Nielsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1985-86, kostalde opført 1877 og 1950,
svinestald 1959, hestestald 1956 og lade 1877. Gårdens besætning er på 1 hest og 13
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, kartofler og havre. Der er 2 traktorer
og 1 kartoffeloptager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRARUPVEJ 31, "GRARUP NØR
REGÅRD", GRARUP, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180918.
MAGNUS DAMHOLT PEDERSEN,
gårdejer, født den 6.-3.-1916, søn
af Marianne Damholt og Claus
Christian Pedersen, gift den 28.10.-1945 med Kirsten Marie Laustsen, født den 19.-9.-1919, dat
ter af Anne Krestine og Niels
Laustsen. Parret har børnene: An
ne, født den 12.-9.-1950 og tvil
lingerne Elle og Lisbeth, født
den 24.-6.-1956.
M.D.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1950 fra
Kragelund Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 8 ha., der er frasolgt 33,5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975, svinestald opført 1906, lade 1909 samt
kostald og maskinhus 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af rug og byg. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 kartoffeloptager.
GYDEVEJ 7, UHRE, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-187008.
KRISTIAN PEDERSEN LANGKJÆR, gårdejer, født den 30.-1.1907, søn af Marie og Knud
Pedersen Langkjær, gift den
19.-5.-1948 med Kathrine Askjær
Pedersen, født den 30.-10.-1911,
datter af Lene Marie og Peter
Madsen Pedersen.
K.P.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården den 20.-4.-1948 fra Aage
Kristensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 33 ha., heraf 6 ha. skov, eng og mose. 8 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1958, kostald og svinestald er opført 1914,
lade 1948 og maskinhus 1966. Gårdens besætning er på 50 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaski
ne. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GYDEVEJ 11, "ERIKSMINDE", UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187024.
NIELS CHRISTIAN LILHOLM ERIKSEN, gårdejer, født den 26.-9.-1933, søn af Anne
Kirstine og Erik Marinus August Eriksen, gift den 26.-8.-1961 med Ingelise Jensen,
husmor, født den 10.-3.-1938, datter af Nielsigne og Martin Husum Jensen. Parret har
børnene: Arne, født den 16.-10.-1962, Elsebeth, født den 29.-10.-1963, Erik, født den
6.-10.-1965 og Jørn, født den 14.-5.-1969.
N.C.L.E. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og har været formand for
Menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-1.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
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45 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
"Eriksminde"s stuehus er opført
1870 og restaureret 1970, svinestald og lade er opført 1900,
kostald 1966 og maskinhus 1976.
Gården drives med en ammekobesætning på 37 køer og 40 ungdyr
af racen RDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er fabrikskartof
ler. Der er 2 traktorer og 1 van
dingsmaskine. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

GYDE VEJ 15, UHRE, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-187174.
KIRSTINE NIELSEN, tjener, født
den 12.-1.-1927, datter af Lorentze Marie og Mads Langelund
Kristensen, gift den 5.-9.-1947
med Arne Nielsen, pensionist,
født den 14.-7.-1910, søn af Lo
ne og Peter Nielsen. Parret har
børnene: Dorris, født den 8.-9.1947, Tove, født den 4.-3.-1951,
Knud, født den 28.-5.-1955 og
Erik, født den 11.-3.-1962.
K.N. overtog gården den 1.-12.-1977 fra Ingemann Otkjær.
Ejendomsskyld 260.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret 1977, kostald opført 1890. På gården
er der 9 bistader.
HALLUNDBÆKVE3 7, "ARVADGAARD", HALLUNDBÆK, 7330 BRANDE, tlf.
75-345080.
SVEND PETERSEN, gårdejer, født den 19.-3.-1926, søn af Agnes og Helge Petersen.
S.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 68,5 ha., heraf 25 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1975/76, svinestalde 1916 og 1918, kostald 1932, maskinhus 1944
og lade 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo til korn samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HASTRUPVE3 5, GRARUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-182128.
ERLING MATHIASEN, gårdejer, født den 21.-9.-1949, søn af Birgitte og Thomas
Mathiasen.
E.M. har været på landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1976 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 5 ha. plantage. 30
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1975, kostalde opført 1930 og 1978, lade og
foderhus 1979, desuden er der en gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion på
52 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler
og korn. Der er 3 traktorer, 3 vandingsmaskiner, plansilo til korn og kold lufts tørreri.
I sommerperioden er der 1 medhjælper og desuden bruges en del maskinstation.

HASTRUPVE3 9, "SØNDERAAGAARD", ÅGÅRD, 7330 BRANDE, tlf. 97-181136.
IB EMBORG, gårdejer, født den 4.-5.-1947, søn af Margrethe og Aage Emborg, gift

-40-

den 30.-5.-1970 med Britta Tof
tebjerg, bogholder, født den 20.9.-1948, datter af Elna og Evald
Toftebjerg. Parret har børnene:
Anja, født den 1.-1.-1974 og Be
rit, født den 1.-12.-1975.
I.E. har været på Grindsted Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for Landboforeningen. Han over
tog gården den 1.-6.-1975 fra sin
far, nuværende ejer er 4. genera
tion.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
27 ha., der er forpagtet 52 ha.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1985, svinestald opført 1976, lade og foderhus
1947, foderhuset er moderniseret i 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på ca. 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, ærter, raps og
frø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, plansilo til korn og kold
lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper samt i skoledreng. I.E. ejer og driver
også Thyregodvej 169.
HASTRUPVEJ 14, "LERBJERGGÅRD", GRARUP, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180923.
THOMAS MATHIASEN, gårdejer,
født den 28.-7.-1932, søn af Jensigne Mathilde og Lars Nedergaard Mathiasen, gift den 10.7.-1962 med Kirstine Lund Knud
sen, født den 13.-3.-1937, datter
af Agnes og Jeppe Knudsen. Par
ret har børnene: Lisbet, født den
29.-4.-1963, Ingelise, født den
4.-4.-1965 og Jens, født den 19.1.-1970.
T.M. overtog gården den 11.-6.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 34,5 ha., heraf 2,6 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostalden fra 1931 er tilbygget i 1966, svinestalden fra 1931
er tilbygget i 1963, lader opført 1957 og 1978. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 22 årskøer og ca. 30 ungdyr samt 10 slagtekalve af racen
SDM. Desuden er der 5 årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine og tårnsilo til korn. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HASTRUPVEJ 17,
"NY AAGAARD", ÅGÅRD, 7330 BRAN
DE, tlf. nr. 97-180662.
JENS LAURSEN THISGAARD,
gårdejer, født den 20.-12.-1926,
søn af Ella og Peter Christiansen
Thisgaard, gift den 5.-12.-1964
med Bitten Linda Nielsen, hjem
mesyerske, født d. 23.-10.-1944,
datter af Alma og Emil Nielsen.
Parret har børnene: Bruno, født
den 10.-5.-1965, Jan, født den
28.-5.-1966, Ella, født den 18.12.-1968 og Bjarne, født den 3.-10.-1976.
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Jens Laursen Thisgaard har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-1.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 71,5 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1978, svinestald opført 1928, kostald 1931,
lader 1927 og 1979 samt maskinhus 1973. Gården drive udelukkende med planteproduk
tion bestående af kartofler, korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, 1 sprinklervandingsanlæg, tårnsilo til korn samt varm og kold lufts
tørreri.
HASTRUPVEJ 22, "KULGÅRDEN",
GRARUP, 7330 BRANDE, tlf.
97-183663.
HENRIK ENGHOLM JENSEN, stu
derende, født den 18.-4.-1963,
søn af Elly og Herluf Jensen,
gift den 21.-5.-1983 med Evy
Gren Hansen, lærer, født den
17.-2.-1963, datter af Kirsten og
Bent Gren Hansen. Parret har
børnene: Esben, født den 26.-2.1984 og Nanna, født den 25.-3.1987.
H.E.J. har været på grundskole. Han lejede gården den 1.-10.-1988 fra Sønderjysk
Højspændingsværk.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 55,8 ha.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1982, kostald opført 1950, svinestald og lade
1900.
HASTRUPVEJ 26, "TANGSMIN
DE", GRARUP, 7330 BRANDE,
tlf. 97-180322.
AAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 25.-6.-1908, søn af Jo
hanne og Anton Christensen, gift
den 20.-1.-1937 med Olga Mathisen, født den 5.-10.-1911, datter
af Kirstine og Frands Mathisen.
Parret har sønnen Bent, født den
24.-12.-1937.
Aa.C. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården den 15.10.-1941 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 28 ha., heraf 4 ha. plantage. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1970, kostald og lade er opført 1950.

HERNINGVEJ 92, "ENGHOLMGAARD", FLØ, 7330 BRANDE.
LAURIDTS ROMLOV, født Ras
mussen, gårdejer, født den 22.9.-1905, søn af Karen og Marius
Rasmussen, gift den 20.-12.-1936
med Karen Amalie Marie Larsen,
født den 17.-7.-1913, datter af
Anna Caroline og Edward Chri
stian Larsen. Parret har børnene:
Knud, født den 14.-5.-1937, Lilly,
født den 11.-5.-1940, Jørgen,
født d. 24.-1.-1942, Karen Mar-
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grethe, født den 26.-7.-1945 og Halvor, født den 6.-8.-1950.
L.R. har haft maskinfabrik og K.A.L. har haft cafeteria og campingplads. De overtog
gården den 1.-9.-1957 fra Hans Hansen.
Areal 27,5 ha., der er frasolgt 0,5 ha., der er en sø på ejendommen.
Stuehuset er opført ca. 1800 og restaureret 1975, værkstedet er bygget sidst i
1930'erne. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HERNINGVEJ 100, "SANDAGERGAARD", FLØ, 7330 BRANDE, tlf. 97-180751.
VAGN ELLEHAMMER NIELSEN, gårdejer, født den 8.-5.-1928, søn af Elna og Carl
Ellehammer Nielsen, gift den 24.-11.-1956 med Hilda Søndergaard, husmor, født den
3.-4.-1932, datter af Inger og Kirstein Søndergaard. Parret har børnene: Palle, født
den 11.-8.-1958, Finn, født den 17.-5.-1961 og Erik, født den 17.-7.-1964.
V.E.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1964 fra
sin svigerfar.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 29 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1976, svinestalde opført 1974 og 1975,
kartoffelhus 1970 og lade 1949. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er lægge
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HERNINGVEJ 104,
"SØNDER
GAARD", FLØ, 7330 BRANDE,
tlf. 97-180115.
KRISTIAN EVALD PEDERSEN,
gårdejer, født den 20.-9.-1917,
søn af Klara Emilia og Knud
Kjeldsen Pedersen, gift den 23.7.-1949 med Ester Rørby, født
den 5.-10.-1918, datter af Ane
Sørine og Jens Christian Rørby.
Parret har børnene: Anna, født
den 29.-6.-1951 og Knud, født
den 23.-5.-1953.
K.E.P. overtog gården den 1.-8.-1949 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 39 ha., heraf 8,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1858 og restaureret 1965, kostald, svinestald og lade er opført
1956 samt maskinhus 1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af fabrikskartofler og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo til korn samt
varm lufts tørreri.
HUSUMVEJ 16, "HUSUMGÅRD", DRANTUM, 7330 BRANDE, tlf. 97-182837.
Christen Larsen Husum, gårdejer, født den 16.-10.-1957, søn af Ingrid og Chr. Larsen
Husum, gift den 24.-10.-1987 med Carlo Elstrøm, syerske, født den 16.-7.-1959, datter
af Ruth og Gustav Elstrøm.
Parret har børnene: Chris, født den 9.-2.-1986 og Maria, født den 2.-2.-1990.
C.L.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1980 fra
faderen. Nuværende ejer er 4 generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 70,2 ha., heraf 10 ha. eng og mergelgrav, 30 ha. er
lejet.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1976, kostald bygget 1962 og udvidet i 1968
og 1977, spaltestald til ungdyr opført 1978, desuden er der 2 stalde til småkalve.
Laden er fra 1974, køresilo fra 1983 og gylletank fra 1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 90 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen S.D.M.
Slagteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 vandingsanlæg. På
gården er ansat 2 medhjælpere.
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HUSUM, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-180956.
JENS PETER SIVERT KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 4.-3.1940, søn af Sidsel og Amanius
Kristensen, gift den 12.-9.-1970
med Margit Sønderholm, medhjælp
ende hustru, født d. 29.-3.-1950,
datter af Edith og Sigurd Sønder
holm. Parret har børnene: Win
nie, født den 5.-2.-1971 og Kim,
født den 15.-3.-1973.
J.P.S.K. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1970
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., der er lejet ca. 4 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade er opført
1925, svinestalden er ombygget til kalvestald i 1986, maskinhus opført 1974/75,
desuden er der fodersilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 10
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HYVILDVEJ 50A, "NYHOLM",
HOLMENE, 7330 BRANDE, tlf.
97-181942.
KRISTIAN JULSGAARD, gårdej
er, født den 29.-9.-1929, søn af
Ellen og Jens Ottesen Julsgaard
Nielsen, gift den 24.-9.-1959
med Anna Karen Mikkelsen,
medhjælpende hustru, født d.
24.-9.-1934, datter af Anna Eli
sabeth og Sigurd Mikkelsen. Par
ret har børnene: Ann Lisbeth,
født den 10.- 6.-1960, Elin, født
den 11.-5.-1962, Alice, født den 6.-3.-1966 og Flemming, født den 6.-11.-1967.
K.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1971 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal ca. 55 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. eng. Der er
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende vedligeholdt, desuden er der en aftægtsbolig, som
anvendes til feriebolig, kostald opført 1934, spaltestald 1974, svinestalden fra 1923 er
ombygget til kalvestald i 1987, lade opført 1934 og maskinhus 1976, desuden er der en
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer,
50 ungdyr og 29 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornmagasin, varm og kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fodermester og 1 fast medhjælper, desuden bruges lidt maskinstation.

HØJGÅRDSVEJ 3, "HØJGÅRD", LUNDFOD, 7330 BRANDE, tlf. 97-182991.
KURT HANSEN, gårdejer, født den 15.-4.-1942, søn af Dagny og Thomas Hansen, gift
den 15.-6.-1963 med Maja Jørgensen, syerske, født den 17.-4.-1945, datter af Ebba og
Villy Jørgensen. Parret har børnene: Åse, født den 14.-11.-1963, Dorthe, født den
23.-5.-1965 og Lotte, født den 8.-8.-1970.
K.H. overtog gården den 15.-9.-1984 fra Bente og Leo Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 83,3 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2,8 ha. mose. Der er
forpagtet 44 ha.
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"Højgård"s stuehus er opført 1806 og restaureret 1984, kostalden fra 1950 fungerer i
dag som maskinhus og kornmagasin, lade opført 1960 og maskinhus 1906. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, hvede, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, plansilo til korn, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med Højgårdsvej 4.
H03GÄRDSVE3 4, "SIGNESMINDE", LUNDFOD, 7330 BRANDE.
KURT HANSEN, gårdejer, omtales under Højgårdsvej 3.
K.H. overtog gården den 20.-1.-1989 fra DLR.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 57,8 ha., heraf 1,7 ha. mose og 12 ha. hede.
Stuehuset er opført 1960, kostald og lade 1961. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, rug, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. Gården drives sammen med Højgårdsvej 3.

H03GÅRDSVE3 14, "HEDELUND",
LUNDFOD, 7330 BRANDE, tlf.
97-180397.
GERT EMBORG 3ENSEN, gårdej
er, født den 20.-4.-1949, søn af
Gerda og Otto 3ensen, gift den
5.-4.-1969 med Doris Rasmussen,
medhjælpende hustru, født den
31.-12.-1952, datter af Karla og
Søren Peter Rasmussen. Parret
har børnene: Brian, født den 15.6.-1969, Karina, født den 8.-2.1972 og Klaus, født den 30.-8.1980.
G.E.3. overtog gården den 1.-9.-1971 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 40,4 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1960, kostald og svinestald opført 1959, lade
1954 og maskinhus 1955. Gårdens besætning er på 4 årskøer af racen RDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo til korn, varm lufts tørreri samt halmfyr.
H03GÄRDSVE3 15, BLÆSB3ERG,
7330 BRANDE, tlf. 97-183001.
HANS 30RGEN GULDBRAND,
elektronikmekaniker, født den
13.- 11.-1963, søn af Lisbeth og
Erik Guldbrand, gift den 31.-5.-1986
med Betty Kristensen, tekstilar
bejder, født den 13.-11.-1963,
datter af Tove og Vagn Kristen
sen. Parret har børnene: Kasper,
født den 17.-10.-1985 og Line,
født den 17.-4.-1988.
H.3.G. overtog gården den 15.9.-1983 fra Bent 3ørgensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 21,1 ha., heraf 1,1 ha. eng. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1985, kostald, svinestald og lade er opført
1920. H.3.G. er biavler og har 10 bistader. Der er 1 vandingsmaskine.

H03GÄRDSVE3 19, "NØRRETOFT", TOFTERNE, 7330 BRANDE, tlf. 97-180959.
ANTHON KRISTIAN ARNE BROGAARD, født den 12.-3.-1920, søn af 3ohanne og Erik
Peter Brogaard, gift den 16.-4.-1949 med Agnes Sørensen, født den 5.-6.-1924, datter
af Maren og 3ens Peter Sørnensen. Parret har børnene: Vagn, født den 6.-1.-1950 og
Tove, født den 11.-9.-1952.
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overtog gärden den 27.-10.-1948
fra sin mor, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 44
ha., heraf 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1962, kostald
1914, hestestald og lade 1927 og
maskinhus 1945. Gården drives
med en svineproduktion på 12
årssøer, der sælges ca. 50 smågrise og 50 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrød
er er korn og fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 sprinklervandingsanlæg og plansilo
til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JULSGÄRDVEJ 4, "JUELSGÅRD", KÆRBY, 7330 BRANDE, tlf. 97-187076.
OTTO NIELSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1905, søn af af Inger og Kristian Juelgaard
Nielsen.
O.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1939 fra faderen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 2 ha. er mose og 22 ha. er
udlejet.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1975, svinestald bygget 1902, kostald 1909,
maskinhus 1913 og lade 1926. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der
er 2 traktorer og del i mejetærsker, tårnsilo til korn, varm og kold lufts tørreri, samt
halmfyr.
JULSGÄRDVEJ 8, VESTER LAULUND", GEJLBJERG, 7330 BRANDE, tlf. 97-987127.
SØREN LAURSEN, gårdejer, født den 20.-2.-1966, søn af Lilli og Arne Laursen, bor
sammen med Hanne Jensen, studerende, født den 22.-4.-1965, datter af Else og Alex
Jensen.
J.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-11.-1988 fra
Hans Chr. Mabjerg.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 28,8 ha., heraf 4 ha. mose, desuden er der lejet 210 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1979-1989, kostald og lade er bygget 1938 og
minkhaller 1989. Gården drives som minkfarm med en bestand på 130 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, hvede, kartofler og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 7 markvandingsanlæg, plansilo til korn, kold og varm lufts
tørreri. Der er 1 fast medhjælper.

KARSTOFTEVEJ 7, "NEDERGAARD", 7330 BRANDE, tlf. 97-187271.
SØREN BRANDT ANDERSEN, gårdejer, født den 10.-3.-1958, søn af Frida og Erik
Brandt Andersen, gift den 3.-5.-1985 med Anna Lund Dupont, plejehjemsassistent, født
den 20.-8.-1959, datter af Elna Theodora og Niels Erik Hoffmann Dupont. Parret har
børnene: Jens, født den 9.-11.-1986 og Signe, født den 27.-12.-1988.
S.B.A. bankfuldmægtig i Aktivbanken og medlem af Uhre Menighedsråd. Han overtog
gården den 12.-8.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 10. generation.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. mose. Ca. 25 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1981, kostald, lade og maskinhus er opført
1916. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 2 traktorer, 1 fastbrænd
selsfyr samt anparter i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KARSTOFTVEJ 11, "SINKELBJERGGÅRD", 7330 BRANDE, tlf. 97-187181.
VERNER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1944, søn af Alfred Christensen,
gift med Hanne Klitgård Madsen, slagteriarbejder, født den 27.-8.-1953, datter af
Marie og Jens Peder Madsen. Parret har børnene: Bjarne, født den 31.-1.-1968, Lindy,
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født den 7.-8.-1974 og Rikky, født den 13.-2.-1981.
V.C. er tagdækker. Han overtog gården den 15.-7.-1989 fra Asger Jæger.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 62,7 ha., heraf 10 ha. skov.
Byggeåret for stuehus og lade er ukendt, kostald og svinestald er opført 1953 og
maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg,
hvede, rug, raps og kartofler. På gården er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsan
læg og 1 rendegraver, plansilo og kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. V.C. driver også gården Bjerrevej 245 i Stennerup ved
Horsens.
KARSTOFTEVEJ 12, KÆRBY,
7330 BRANDE, tlf. 97-187283.
JØRGEN BJERRE NICKELSEN,
arbejdmand, født d. 11.-12.-1959,
søn af Ingrid og Anders Kjær
Nickelsen, gift den 11.-5.-1985
med Grete Abildtrup, lærer, født
den 7.-2.-1959, datter af Lise og
Egon Abildtrup. Parret har børne
ne: Jesper, født den 30.-8.-1986
og Louise, født den 11.-3.-1989.
J.B.N. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården

den 15.-9.-1984 fra Willy M. Kruth.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 21,1 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1985, kostald og lade opført 1910 og
maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn
og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo til korn og kold lufts tørreri.
KARSTOFTEVEJ 15, KÆRBY,
7330 BRANDE, tlf. 97-187078.
TOMMY DAM SØRENSEN, gård
ejer, født den 4.-2.-1960, søn af
Dagmar og Kjær Dam Sørensen,
bor sammen med Bente Simon
sen, plejehjemsassistent, født i
1959, datter af Marie og H.C.
Simonsen.
T.D.S. har været på Lægård og
Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra
sin far, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 73 ha., heraf 3 ha. sø og skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret ca. 1970, kostalden fra 1929 er udvidet i
1978, svinestald opført 1960, lade 1929 og maskinhus 1976, desuden er der en
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af fabrikskar
tofler, korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo
til korn samt varm lufts tørreri.

KARSTOFTEVEJ 16, KÆRBY, 7330 BRANDE, tlf. 97-187107.
BJARNE KRISTENSEN, pensionist, født den 21.-1.-1931, søn af Maren og Villy
Egebjerg Kristensen, gift den 13.-6.-1959 med Birgit Sandfeld Jørgensen, pensionist,
født den 30.-6.-1938, datter af Hedvig Elisabeth Sandfeld og Kresten Langvej
Jørgensen. Parret har børnene: Jan, født den 28.-10.-1960, Britta Mimi, født den
24.-4.-1963, Kent, født den 5.-7.-1968 og Berit, født den 28.-4.-1977.
B.K. overtog gården den 20.-3.-1960 fra Søren Egebjerg.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 4,4 ha.
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Stuehuset er opført ca. 1910 og
restaureret 1973, kostalden fra
1910 er restaureret 1964, værk
sted opført 1958. Gårdens besæt
ning er på 2 årskøer af racen
SDM, 5 slagtesvin og 2 rideheste.
Planteproduktioens salgsafgrøder
korn, kartofler og roer. Der er 1
traktor.

KOKMOSEVEJ 3, "NYGAARD", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-182657.
UFFE WURTZ, gårdejer, født den 21.-4.-1957, søn af Marie Svane og Leif Wurtz
Frandsen, gift den 3.-12.-1984 med Hanne Dam Sørensen, 4H konsulent, født den
2.-12.-1958, datter af Lis Solveig .og Ernst Dam Sørensen. Parret har børnene: Jonas,
født den 7.-6.-1985 og Ane Kathrine, født den 30.-6.-1987.
U.W. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1980 fra
Aktivbanken.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 46 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført ca. 1928 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1930,
maskinhus 1978, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn, varm
lufts tørreri samt anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KOKMOSEVEJ 4, "NØRLUND",
SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-180970.
CHRISTIAN MØLLER NIELSEN,
landmand, født den 13.-6.-1922,
søn af Johanne Møller og Peter
Haubjerg Nielsen, gift den 19.6.-1974 med Else Marie Moos,
husmor, født den 20.-6.-1924,
datter af Else Marie Julie og
Niels Andersen Moos. Parret har
børnene: John Charly, født den
2.-1.-1944 og Susanne, født den
24.-11.-1961.
C.M.N. overtog gården den 1.-8.-1964 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 17 ha. eng, skov
og plantage.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1967/68, kostald og svinestald opført 1926,
hestestald 1889, lade 1930, hønsehus 1956 og maskinhus 1976. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn, kartofler rajgræs og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til
korn samt varm lufts tørreri.
KOKMOSEVEJ 11, "KOKMOSE- DAHL", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-180971.
HENNING AUGUST NIELSEN, regnskabsassistent, født den 28.-9.- 1939, søn af Helga
Gudrun og Marius Schiøtt Nielsen, gift den 1.-7.-1967 med Anna Eriksen, husmor, født
den 16.-4.-1943, datter af Dagmar Søndergaard og Aage Harrild Eriksen. Parret har
børnene: Aage, født den 9.-8.-1968, Bo, født den 14.-7.-1970 og Anja, født den
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29.-11.-1976.
Henning August Nielsen har væ
ret på Bygholm Landbrugsskole,
han er formand i Menighedsrådet
og medlem af provstiudvalget og
Menighedsrådsudvalget i Vejle
Amt, desuden er han i skolenæv
net. Han overtog gården d.
1.-5.-1965 fra sin mor, nuværen
de ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
44 ha., heraf 1,7 ha. skov og 1,1
ha. mose. Der er bortforpagtet
33 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1979, kostald og svinestald er opført 1963,
laden er fra omkring 1896. På gården er der 1 traktor og halmfyr.
KOKMOSEVEJ 15, "SKOVLY",
SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-187030.
ANDERS VORK, landmand, født
den 2.-2.-1919, søn af Agnes og
Kristian Vork, gift den 4.-1.-1978
med Thora Kristensen, husmor,
født den 21.-1.-1931, datter af
Augusta og Josva Kristensen.
A.V. overtog gården den l.-l.1978 fra Kjær Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
16,5 ha., heraf 9,4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1978, udhuse er opført 1935 og restaureret
1978. På gården er der 1 traktor.

KOKMOSEVEJ 19, "KOKMOSEGAARD", SKÆRLUND, 7330
BRANDE, tlf. 97-187096.
EJVIND MARTINUSEN, gårdejer,
født den 20.-5.-1931, søn af Ka
ren Marie og Jens Kristian Martinusen, gift den 22.-4.-1969 med
Henny Pedersen, husmor, født
den 12.-7.-1941, datter af Bar
bara og Laurids Pedersen. Parret
har børnene: Kirsten, født den
19.-2.-1969, Lisbeth, født den
29.-3.-1971 og Kristian, født den
29.-5.-1974.
E.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-3.-1967 fra
Søren Mogensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 51 ha., heraf 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1983, kostald opført 1800 og 1973, lade 1969,
svinestald 1971 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 150 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
til korn, varm og kold lufts tørreri samt 1 vindmølle. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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KOKMOSEVEJ 20, SKÆRLUND,
7330 BRANDE, tlf. 97-183150.
OLE MARTINUSEN, husmand,
født den 21.-12.-1962, søn af I.
og A. Martinusen, bor sammen
med Annette Hamborg, køkken
leder, født den 8.-2.-1965, datter
af Gudrun Johanne Kragsig og
Thomas Hamborg.
O.M. har været på Bygholm og
Borris landbrugsskoler. Han over
tog gården den 1.-9.-1984 fra
Kreditforeningen Danmark.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal

47,6 ha., der er forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1977, det gamle stuehus fra 1929 er udlejet. Kostald opført 1929,
svinestald 1967, kartoffelhus og maskinhus 1972, løsdriftstald 1975 og lade 1942.
Gårdens besætning er på 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, plansilo
og tårnsilo til korn, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
KOKMOSEVEJ 21, "UGLHØJ", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-187079.
PEDER SKÆRLUND ERIKSEN, landmand, født den 27.-12.-1928, søn af Anne Kirstine
og Niels Julius Eriksen, gift den 13.-7.-1957 med Liss-Mette Marie Mikkelsen, syerske,
født den 28.-9.-1936, datter af Karen og Søren Overgaard Mikkelsen. Parret har
børnene: Niels Christian, født den 16.-9.-1957, Sigrid, født den 18.-1.-1964 og. Mona,
født den 30.-1.-1970.
P.S.E. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den
18.-12.-1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1974, kostald, svinestald og lade er opført
1924, ny kostald og lade 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Svineproduktionen er på 4 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, tårnsilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
KOKMOSEVEJ 32, "LILLE TVÆRKJÆR", SKÆRLUND, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-181373.
PETER JEPPE JENSEN, gårdej
er, født den 26.-2.-1935, søn af
Nielsine og Martin Jensen, gift
den 12.-12.-1969 med Aase Ma
ria Nielsen, husmor, født den
16.- 3.-1938, datter af Serine og
Verner Nielsen. Parret har bør
nene: Lone, født den 18.-4.-1960,
Gitte, født den 27.-2.-1962 og
Ole, født den 3.-12.-1968.
P.J.J. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1962 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 35 ha., heraf 5 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1984, kostald og svinestald er opført 1943 og
maskinhus 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 2
traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
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KRAGSIGVEJ 4,
"KRAGSIGGAARD", TARP, 7330 BRANDE,
tlf. nr. 97-181536.
KARL KRISTENSEN, gårdejer,
født den 29.-12.-1934, søn af
Esta og Julius Kristensen, gift
den 18.-10.-1968 med Inge Søren
sen, børnehaveklasseleder, født
den 3.-3.-1944, datter af Sinna
og Jens Christian Sørensen. Par
ret har børnene: Lene, født den
15.-5.-1970 og Peter, født den
2.-4.-1974.
K.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforeningen.
Han overtog gården den 1.-10.-1973 fra sin far, nuværende ejer er 9. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1695.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 62 ha., heraf 4 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1983, kostald opført 1911, spaltestald 1976,
hestestald og lade 1921, maskinhus 1969 og foderhus 1978, desuden er der indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 80 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 ammekøer af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
træfyr og anpart i Uhre Vindmøllepark. Sønnen Peter er medhjælper på gården og der
bruges en del maskinstation.

KRATLUNDVEJ 3, "VIRKELYST", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 75-345221.
MARTINUS FUGLSANG, gårdejer, født den 6.-6.-1936, søn af Ellen og Valdemar
Fuglsang, gift den 5.-9.-1959 med Ruth Hansen, ekspeditrice, født den 24.-9.-1939,
datter af Anne-Kathrine og Karl Emil Hansen. Parret har børnene: Laila, født den
24.-12.-1960 og Jan, født den 21.-5.-1962.
M.F. har været på Ladelund Landbrugsskole samt Hillerød Landbrugsskole, han har
været bestyrer i Statsfrøkontrollen og civil domsmand. Han overtog gården den
15.-9.-1973 fra Kristian Kjeldsen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 88,5 ha., heraf tilkøbt 71 ha. Der er forpagtet 13,8
ha.
Stuehuset er opført omkring 1912 og restaureret senest i 1987, lade og maskinhus
opført 1986 og desuden er der en halmsilo. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af ærter, raps, fabrikskartofler, fremavlshvede, rug og byg. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, plansilo til
korn, varm lufts tørreri samt halmfyr.
M.F. driver også maskinstation.
KROGBROVEJ 3, "NYGAARD",
RISBJERG, 7330 BRANDE, tlf.
97-181295.
ROBERT SKOVBJERG, gårdejer,
født den 26.-4.-1946, søn af Ma
ry og Ernst Skovbjerg, gift den
29.- 12.-1966 med Kirsten Niels
en, hjemmehjælper, født den
20.-6.- 1948, datter af Lilly og
Johannes Nielsen. Parret har
børnene: Henrik, født den 18.-5.1967, Johny, født den 2.-6.-1970
og Anja, født den 30.-1.-1975.
R.S. overtog gården i 1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 750.000. Areal ca. 35 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5 ha. eng og
plantage. Der er forpagtet ca. 30 ha.
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"Nygaard"s stuehus er opført 1900 og restaureret senest i 1985/86, kostalden fra 1900
er restaureret i 1974, svinestalden fra 1900 er ombygget i 1974, maskinhus opført
1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps,
ærter, byg og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
KROGBROVEJ 4, "STORGAARD",
RISBJERG, 7330 BRANDE, tlf.
97-180996.
VERNER RASMUSSEN, gårdejer,
født den 18.-7.-1928, søn af Ma
ren og Jens Rasmussen, gift den
1.-8.-1959 med Greta Guldbrand,
medhjælpende hustru, født den
13.-10.-1938, datter af Karen og
Thorvald Guldbrand. Parret har
børnene: Flemming, født den 14.7.-1960, Bjarne, født den 14.-10.1964, Anette, født den 14.-3.1971 og Ove, født den 19.-3.-1974.
V.R. driver maskinstation. Han overtog gården den 13.-3.-1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 26 ha., heraf ca. 1 ha. mose. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1885, restaureret 1957 og tilbygget 1979, kostalden fra 1955 er
ombygget til svinestald i 1979, svinestald opført 1974, lade 1922 og maskinhus 1970.
Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 250 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr.

KÆRBYVEJ 8, "MELDGAARD",
KÆRBY, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187132.
ELLEN LUND ANDERSEN, gård
ejer, født den 12.-12.-1948, dat
ter af Marie og Jens Frederik
sen, gift den 20.-1.-1973 med
Jens Hessel Andersen, værkme
ster, født den 1.-1.-1948, søn af
Erna og Henry Hessel Andersen.
Parret har børnene: Lars, født
den 13.-10.-1973, Søren, født
den 24.-4.-1975, Peter, født den
24.-4.-1975, Lise, født den 13.-4.-1983 og Eva, født den 25.-10.-1985.
J.H.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Gården blev overtaget den
11.-12.-1972 fra Peter Martin Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha., heraf 1,1 ha. mose. 3,3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1984, kostald og lade er opført 1957,
svinestald 1971, lade 1957 og maskinhuse 1974. Gårdens besætning er på 2 ammekøer,
det er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo til korn og kold lufts
tørreri samt anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

KÆRBYVEJ 11, KÆRBY, 7330 BRANDE, tlf. 97-187087.
PETER BONDORPH NIELSEN, landmand, født den 16.-5.-1946, søn af Klara og Otto
Bondorph Nielsen, gift den 30.-6.-1973 med Ida Kathrine Orluff, overassistent, født
den 13.-10.-1944, datter af Kirsten Marie og Søren Hviid Orluff.
P.B.N. overtog gården den 1.-4.-1978 fra Kresten Bækgaard Hansen.
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20,4 ha.
Stuehuset er opført 1960 og re
staureret 1987, kostald og lade
opført 1954/55. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, maskin
station bruges til en del af mark
arbejdet.

KÆRBYVEJ 16, "KÆRBY VESTERGAARD", KÆRBY, 7330
BRANDE, tlf. 97-187095.
OVE KRISTENSEN, gårdejer,
født den 21.-5.-1946, søn af Esta
og Julius Kristensen, gift den
30.- 9.-1967 med Else Sørensen,
husmor, født den 18.-3.-1949,
datter af Mary og Magnus Dam
Sørensen. Parret har børnene:
Torben, født den 28.-2.-1968 og
Lisbeth, født den 22.-6.-1971.
O.K. driver maskinstation. Han
overtog gården den 11.-9.-1968 fra Jørgen Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1978, svinestald 1969, lade 1952 og maskinhus 1982. Gårdens
besætning er på 2 årskøer af racen SDM, desuden er der 110 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. På gården, som også drives som
maskinstation, er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 finsnitter, 1
skårlægger, 2 slamsugere, 1 skårlægger til græs, 1 roeoptager med tank, 1 plansilo
samt anpart i Uhre Vindmøllepark.
LANGKÆRVEJ 2, LANGKÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-181485.
JENS ANDREAS BULOW, gårdejer, født den 18.-3.-1951, søn af Ebbeline Kirstine og
Aksel Kristian Biilow, gift den 18.-3.-1972 med Lene Stoltenborg, medhjælpende
hustru, født den 3.-4.-1953, datter af Julie Vibeke og Holger Stoltenborg. Parret har
børnene: Vinni, født den 14.-9.-1972, Dorte, født den 12.-5.-1975 og Tonny, født den
19.-6.-1978.
J.A.B. er vognmand og driver bilhandel fra gården. Han overtog gården den
1.-11.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 1,1 ha.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1984, svinestald og lade er opført 1900, der
blev bygget garage til vognmandsforretningen i 1976. Der er 3 busser og 2 hyrevogne
og ansat 1 fast mand til vognmandsforretningen.
J.A.B. ejer og driver også Langkærvej 19.
LANGKÆRVEJ 3, "SØNDER ASKÆRGAARD", SDR. ASKÆR, 7330 BRANDE.
PETER ASKJÆR, gårdejer, født den 21.-5.-1946, søn af Karen og Jacob Askjær, gift
den 2.-10.-1982 med Gitte Stuckert, lærer, født den 22.-9.-1957, datter af Ulla og
Karl Georg Stuckert. Parret har børnene: Niels og Morten, født den 8.-9.-1983 og
Lisbeth, født den 2.-3.-1986.
P.A har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin far,
nuværende ejer er 6. eller 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 96,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er ca. 13 ha. skov
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og 5 ha. eng. Der er forpagtet
ca. 8 ha.
Stuehuset er opført 1881 og re
staureret senest i 1987, kostald
opført 1933, svinestalden fra
1928 er ombygget til ungkreatur
i 1981, kartoffelhus opført 1973,
sorteringscentral og maskinhus
1976 samt lade 1921. Gården
drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er fabrikskartofler, konsumkartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsma
skine, 1 kartoffeloptager og brændefyr. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges
lidt maskinstation.

LANGKÆRVEJ 4, LANGKÆR,
7330 BRANDE, tlf.97-180946.
HENNING JENSEN, gårdejer,
født den 17.-5.-1927, søn af
Dorthea og Peder Kristian An
dersen Jensen, gift den 25.-4.-1953
med Grethe Kristiane Husum,
husassistent, født den 9.-5.-1934,
datter af Kirstine og Karl Kri
stian Larsen Husum. Parret har
børnene: Hanne, født den 4.-8.1953, Ingelise, født den 1.-12.1956, Kristian, født den 22.-3.1958 og død den 23.-12.-1981, Lars, født den 17.-6.-1966.
H.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1953 fra sin
far. Ejendomsskyld 880.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1960, kostald og lade opført 1934, garage og
maskinhus 1964. Gårdens besætning består af lidt får. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og 1
fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LANGKÆRVEJ 19, 7330 BRANDE.
JENS ANDREAS BULOW, omtales under Landkærvej 2.
J.A.B. overtog gården den 1.-3.-1989 fra sin far Aksel Biilow.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 26 ha.
Gårdens besætning er 11 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og brændelsfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Langkærvej 2.
LANGKÆRVEJ 23, "LANGTOFT",
LANGKÆR, 7330 BRANDE, tlf.
97-180945.
NIELS VESTERGAARD FLØ,
gårdejer, født den 12.-12.-1924,
søn af Petrea og Kristian Vestergaard Flø, gift den 5.-5.-1954
med Edith Hansen, medhjælpende
hustru, født den 12.-6.-1932, dat
ter af Petrea og Hans Hansen.
Parret har børnene: Hans Kristi
an, født den 29.-2.-1956 og Steen
Per, født den 12.-10.-1958.
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Niels Vestergaard Flø har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-3.-1953 fra Peter Kølkær Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf 1,5 ha. nyplantet plantage.
Stuehuset er opført omkring 1895 og restaureret 1985, svinestald opført 1959/60 og
maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
LANGKÆRVEJ 24, "HYVILD-VESTERGAARD", HYVILD, 7330
BRANDE, tlf. 97-180965.
NIELS JULIUS NIELSEN, gårdej
er, født den 23.-12.-1904, søn af
Gerda og Martinus Nielsen, gift
den 28.-5.-1932 med Asta Peder
sen, medhjælpende hustru, født
den 18.-11.-1910, datter af Ane
og Peter Jensen Pedersen. Parret
har børnene: Bent Folke, født
den 25.-8.-1936 og Bodil, født
den 3.-10.-1940.
N.J.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1932
fra sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 18 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1953, kostald og maskinhus opført 1926 og
lade 1874. På gården er der 1 traktor.

LANGKÆRVEJ 35, "LILLE LANGKÆR", LANGKÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-182162.
AAGE ANDREAS GASBJERG, gårdejer og vognmand, født den 6.-12.-1950, søn af
Doris og Jens Kristian Gasbjerg, gift den 6.-12.-1980 med Elsebeth Andersen,
medhjælpende hustru, født den 25.-3.-1955, datter af Asger og Grethe Andersen.
Parret har børnene: Ronny, født den 9.-3.-1976 og Rune, født den 8.-10.-1980.
AA.A.G. driver vognmandsforretning, han har været på Grindsted Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-3.-1976 fra Knud Snetier.
Areal 18 ha., heraf lidt skov.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1986, kostald og svinestald opført 1924 og
maskinhus 1977/78. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 2 traktorer, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. I forbindelse med vognmandsforretningen er der 6
busser og ansat 10-25 mand.
LANGKÆRVEJ 51, "HYVILDGÄRD", Drantum, 7330 BRANDE, tlf. 97-180903.
FINN CLAUSEN, gårdejer, født den 24.-5.-1949, søn af Ester og Axel Clausen.
F.C. har datteren Marianne, født den 13.-3.-1978.
Han har været på Midtjyllands Landbrugsskole og overtog gården den 1.-9.-1988 fra
Dorthea Baunsgaard.
Ejendomsskyld 1.000.OOO. Areal 38 ha.
Det vides ikke hvornår bygningen er opført. Gården driv es med agerhønse- og
fasanopdræt, samt planteproduktion.
LUNDFOD STATIONSVEJ 10, "HEDELUND", LUNDFOD, 7330 BRANDE, tlf.
97-183372.
MOGENS ELM, plantør ved DSB, født den 27.-5.-1943, søn af Ketty og Harry Elm,
gift den 28.- 6.-1980 med Dorrit, stud.scient., født den 28.-11.-1948. Parret har
børnene: Karina, født den 2.-11.- 1968, Jennifer, født den 9.-8.-1973 og Rico, født den
16.-1.-1981.
M.E. overtog gården den 11.-12.-1986 fra Ingrid Molzen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 3,2 ha., heraf 1 ha. skov og plantage.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1974, kostald opført 1930 og lader 1890 og
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1955. På gården er der 1 traktor,
1 sprinklervandingsanlæg og tårn
silo til korn. Der sælges juletræ
er fra ejendommen.

LUNDFODVEJ 4, "NØRREGÅRD",
LUNDFOD, 7330 BRANDE, tlf.
97-180992.
RITA HANSEN, gårdejer, født
den 14.-8.-1918, datter af Mari
anne og Søren Møller Sørensen,
gift den 18.-12.-1938 med Mar
tin Hansen, gårdejer, født den
31.- 8.-1914, søn af Barbara og
Andreas Emanuel Hansen. Parret
har børnene: Birthe, født den
27.-8.- 1943 og tvillingerne Kurt
og Willy, født den 30.-1.-1948.
M.H. døde den 31.-3.-1962. Han overtog gården den 1.-11.-1938 fra Marinus Pedersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 35,5 ha., heraf 8,3 ha. skov og eng. Agerjorden er
udlejet.
Stuehuset er opført 1956, svinestald 1970, lade 1943 og maskinhus 1963. Der er 1
traktor, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn, varm og kold lufts tørreri.
LUNDFODVEJ 7, LUNDFOD,
7330 BRANDE, tlf. 97-180939.
CHARLES ERIKSEN, husmand,
født den 2.-3.-1913, søn af Ka
thrine og Anders Eriksen, gift
den 27.-2.-1938 med Agnes Kri
stoffersen, født den 31.-5.-1911,
datter af Kirstine og Frederik
Kristoffersen. Parret har børne
ne: Egon Frede, født den 22.-1.1940 og Anny, født den 20.-12.1942.
C.E. overtog gården den 1.-3.1963 fra Jens Peter Hauge.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 16,5 ha., heraf 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1963, laden er fra 1967. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg og kartofler. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDFODVEJ 8, "VIRKELYST", LUNDFOD, 7330 BRANDE, tlf. 97-181992.
YRSA LUND, gårdejer og hjemmehjælper, født den 31.-5.-1945, datter af Johanne og
Johannes Damgaard Hansen, gift den 30.- 3.-1964 med Hans Jørgen Lund, landmand,
født den 4.-4.-1942, søn af Annemarie og Hans Walder Lund. Parret har børnene:
Ejvind, født den 23.-7.-1964 og Elin, født den 26.-7.-1965.
Y.L. lejede gården den 1.-7.-1983 fra Anker Jensen.
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Stuehuset er opført 1957, kostald, s vinestald og lade er ligeledes fra 1957. Gårdens
besætning er på 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 sprinklervandingsan
læg.
Y.L. ejer og driver også Munkhøjvej 8, som beboes af svigerforældrene.

LUNDFODVEJ 15, LUNDFOD, 7330 BRANDE.
PETRA KRISTENSEN, gårdejer, født den 9.-3.-1909, datter af Dorthea og Kristian
Peter Petersen, gift den 3.-11.-1934 med Anders Kristensen, født den 7.-8.-1904, søn
af Johanne og Anton Kristensen. Parret har børnene: Gerda, født den 3.-7.-1932 og
Holger, født den 11.-5.-1938.
A.K. døde i 1970. Han overtog gården den 20.-3.-1943.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1978, kostald, svinestald og lade er ligeledes
fra 1928.
LUNDFODVEJ 29, "MOSELUND",
LUNDFOD, 7330 BRANDE, tlf.
97-181579.
KARL LARSEN, gårdejer, født
den 21.-11.-1916, søn af Dorthea
og Anthon Larsen, gift den 7.-4.1946 med Anne-Kathrine Rasmus
sen, husmor, født den 5.-5.-1925,
datter af Johanne og Peter Ras
mussen. Parret har børnene: Jør
gen, født den 21.-5.-1946, Bjar
ne, født den 21.-11.-1946 og
Dorthea, født den 14.-3.-1950.
K.L. overtog gården den 1.-3.-1946 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1985, kostald, 1924, maskinhus 1962 og lade 1985. Gårdens
besætning er på 3 heste og 50 hunde af forskellige racer. Der er 2 traktorer.

MOSEVEJ 11, 7330 BRANDE, tlf. 75-345026.
HANS PEDER MOSEGÅRD HANSEN, gårdejer, født den 28.-6.-1905, søn af Signe og
Holger Hansen, gift med Else Marie, medhjælpende hustru. Parret har datteren Sonja
Elisabet, født den 6.-9.-1940.
E.M.H. døde i 1986.
H.P.M.H. overtog gården i 1927.
Areal 18 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900, kostald, svinestald og lade er fra omkring 1900.

MUNKHØJVEJ 8, LUNDFOD,
7330 BRANDE, tlf. 97-181992.
YRSA LUND, gårdejer, omtales
under Lundfodvej 8.
Y.L. overtog gården den l.-l.1984 fra sin far, Johannes Damgaard Hansen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal
28,8 ha., heraf 11 ha. skov. Der
er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1968, kostald
en er fra før 1900, svinestald og
lade fra 1957.
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Gården drives med en slagtesvineproduktion på 30 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, korn og ærter. Gården drives sammen med Lundfodvej 8.
Stuehuset er udlejet til svigerforældrene.
NEDERGÅRDSVEJ 3, "LILLE NEDERGAARD",
BRANDLUND,
7330 BRANDE, tlf. 97-182078.
JØRGEN SANDFELD JENSEN,
gårdejer, født den 21.-5.-1954,
søn af Edith Otilia og Marius
Sandfeld Jensen, gift den 10.-2.1980 med Birgit Sandgaard Ander
sen, medhjælpende hustru, født
den 6.-5.-1958, datter af Tove og
Helge Sandgaard Andersen. Par
ret har børnene: Lene, født den
30.- 8.-1983 og Peter, født den
10.-1.- 1986.
J.S.J. overtog gården den 15.-4.-1978 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Der er tilkøbt 8,4 ha., der er 3,3 ha. eng og 2,2 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1982, kostald opført 1979, kalvehus 1983,
roehus 1954, desuden er der en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 85
årskøer, 100 ungdyr og 140 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 får, 2 heste
og lidt høns. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg og 1
gummiged. På gården er 1 fuldtids medhjælper og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.
NEDERGÅRDSVEJ 8, "TOFTHØJGAARD", BRANDLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-180451.
PETER SØRENSEN, gårdejer, født den 5.-6.-1965, søn af Else og Kruuse Sørensen.
P.S. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1985 fra sin
far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 41,3 ha., heraf 8,3 ha. skov, eng og plantage. Der er
forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1968, kostald og lade er opført 1931, der er
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 11 ungdyr og
13 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriks
kartofler, raps, korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

NEDERGÅRDSVEJ 16, "NEDER
GÅRD", BRANDLUND, 7330
BRANDE, tlf. 97-180803.
NIELS TRUELSEN, gårdejer,
født den 19.-6.-1933, søn af Jo
hanne og Søren Christian Vold
bjerg Truelsen, gift den 26.-12.1965 med Annelise Munk, lærer,
født den 31.-1.-1941, søn af
Edith Ingeborg og Edvind Munk.
Parret har børnene: Anne, født
den 21.-6.- 1967, Peter, født den
1.-5.-1971 og Ole, født den 14.8.-1974.
N.T. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
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Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 77,8 ha., der er tilkøbt 7,5 ha., der er 40 ha. skov,
hede og mose.
Stuehuset er opført 1948, restaureret og tilbygget i 1973/74, den gamle kostald er
opført i 1953 og den nye i 1976, maskinhus fra 1970, desuden er der gylletank og
køresilo. Gårdens besætning er på 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3.000
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn, desuden drives der skovbrug og der
laves kassetræ og tømmer. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, kornmagasin
og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NORDLUNDVEJ 57, "LYSGAARDEN", BRANDLUND, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-181280.
GUNNAR EGEBJERG KRISTEN
SEN, husmand, født den 15.-5.1927, søn af Hansmine og Anders
Egebjerg Kristensen, gift den
29.-11.-1952 med Ketty Greger
sen, født den 30.-8.-1930, datter
af Mathilde og Andres Greger
sen. Parret har børnene: Ingelise,
født d. 14.-10.-1954, Leif, født
d. 14.- 3.-1958, Britta, født d.
24.- 4.- 1962 og Lars, født d. 15.-6.-1966.
G.E.K. overtog gården den 1.-11.-1952 fra Valdemar Nørregaard.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 15,3 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1965, kostald og svinestald er opført 1905,
maskinhus 1970. Gårdens besætning er på 9 ungdyr af blandet race og desuden er der
15 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo til korn samt træfyr.
NORDLUNDVEJ 75, BRANDLUND,
7330 BRANDE, tlf. 97-181121.
SØREN HOULBERG, pensionist,
født den 13.-11.-1906, søn af
Sine og Niels Houlberg, gift den
16.-10.-1932 med Sine Johansen,
pensionist, født den 5.-2.-1908,
datter af Inger Johansen. Parret
har børnene: Aase, født den 2.3.-1935, Kaj, født den 13.-2.1937, Niels, født den 4.-12.-1942,
Erik, født den
23.-3.-1945 og Inga, født den
8.-6.-1950.
S.H. overtog gården den 1.-10.-1956 fra Nybo.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 10 ha., der er bortforpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret omkring 1960, lade opført 1928 og værksteds
bygning 1987, i værkstedsbygningen laves der gyllevogne, det er sønnen Erik, som står
for produktionen.

NORDLUNDVEJ 79, "ÆRESAGER", BORUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-180953.
ANDREAS PEDERSEN, landmand, født den 1.-12.-1912, søn af Anne Margrethe og
Theodor Kerstein Pedersen, gift den 20.-12.-1939 med Inger Otilie Sørensen, husmor,
født den 28.-7.-1912, datter af Anne Marie og Niels Peter Sørensen. Parret har
børnene: Henning Theodor, født den 16.-3.-1941,
Ingrid Marie, født den 9.-9.-1942, Ejvind Juhl, født den 4.-1.-1946, Peter Borup, født
den 22.-1.-1948 og Ninna Margrethe, født den 26.-1.-1953.
A.P. har selv bygget gården.
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Ejendomsskyld 530.000. Areal
15,4 ha., der er bortforpagtet 11
ha.
"Æresager" stuehus er opført
1939 og restaureret 1963, kostald
og lade opført 1939, begge dele
blev genopført efter en brand i
1947. På gården er der 1 traktor,
1 vandingsmaskine, 1 sprinkler
vandingsanlæg, tårnsilo til korn
samt varm lufts tørreri.
A.P. skærer meget i træ, han
solgte gården den 1.-1.-1989 til
datteren, Ninna Margrethe Ped-

ersen, hun flytter hjem til gården om nogle år.
NORDLUNDVEJ 83, "VESTERLUND", BORUP, 7330 BRANDE,
tlf. 97-180485.
AAGE PEDERSEN, gårdejer,
født den 11.-2.-1915, søn af An
ne Margrethe og Theodor K.
Pedersen, gift den 24.-7.-1948
med Anna Reiffensten, husmor,
født den 28.-11.-1924, datter af
Frederikke og Anton Reiffen
sten. Parret har børnene: Mar
git, født den 20.-1.-1950 og Kir
sten, født den 8.-3.-1954.
Aa.P. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1946 fra sin far.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 5,5 ha., der er frasolgt 16,8 ha. og der er 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restuareret i 1969, kostald og svinestald er
opført 1933, lade 1924 og kartoffelhus 1956. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandings
anlæg og tårnsilo til korn.

NORDLUNDVEJ 91,
"LYNGGAARDEN", BRANDLUND, 7330
BRANDE, tlf. 97-180951.
ARNE JENSEN, arbejdsmand,
født den 15.-11.-1931, søn af
Alma og Hans Jensen, gift den
22.-5.-1958 med Anne Andersen,
hjemmehjælper, født den 22.-5.1933, datter af Laura og Jacob
Andersen. Parret har børnene: Le
ne, født den 15.-12.-1958, Gitte,
født den 11.- 8.-1961 og Ole,
født den 14.-7.- 1965.
A.J. overtog gården den 15.-4.1958 fra Vagn Hansen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 12 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1944 og restaureret 1975, kostald opført 1944 og lade 1950.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker.

NORDLUNDVEJ 101, "STALDGAARDEN", SANDFELD, 7330 BRANDE, tlf. 97-182871.
ERIK BRØDSGÅRD, gårdejer, født den 15.-5.-1966, søn af Else og Otto Brødsgård,
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gift den 8.-8.-1987 med Helle Halkjær, sygehjælper, født den 16.-5.-1965, datter af
Gertrud og Evald Halkjær.
Erik Brødsgaard har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den
24.-4.-1987 fra Michael og Jenny Mikkelsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1879 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1900 og
svinestald 1955. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 12 ungdyr og 12
slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

NORDLUNDVEJ 178, BORUP,
7330 BRANDE, tlf. 97-180441.
ANDERS LAURSEN, gårdejer,
født den 15.-4.-1918, søn af Pe
tra og Carl Laursen, gift den
25.-5.-1947 med Ida Kristensen,
husmor, født den 11.-2.-1925,
datter af Thomassine og Bøgild
Kristensen. Parret har børnene:
Karl-Erik, født den 16.-2.-1948,
Karen Petra, født den 12.-4.-1949,
Ingrid, født den 8.-3.-1953 og
Ove Vagn, født den
18.-3.-1954.
A.L. har været på Haslev Land
brugsskole- Han overtog gården den 15.-4.-1947 fra Niels Frandsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1962, kostalde opført 1914 og 1975, svinestald
1914, maskinhus 1977, der er gylle under løsdriftstalden. Gårdens besætning er på 12
ammekøer, 10 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er fabriks- og konsumkartofler samt korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 vandingsmaskiner og tårnsilo til korn. På gården er 1 skoledreng til hjælp.
A.L. ejer og driver også Ørbækvej 76.
NORDLUNDVEJ 189, "HØJMOSEGAARD", BORUP, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180326.
JENS ÅGE CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 17.-2.-1950, søn
af Signe og Ferdinand Christen
sen, gift den 20.-11.-1976 med
Annette Pedersen, husmor, født
den 2.-10.-1956, datter af Sonja
og Per Pedersen. Parret har bø
rnene: Kim Rene, født den
19.-10.-1977 og Bo, født den
10.-5.-1980.
J.A.C. har været på Borris og
Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-10.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2,5 ha. eng og 3
ha. skov.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1986, kostalden fra 1932 er restaureret i
1980, spaltestald opført 1979, lade 1932 og maskinhus 1940, desuden er der en
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 45 ungdyr og 25
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der
er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn, kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af
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NØRREGÅRDSVEJ 3, SANDFELD,
7330 BRANDE, tlf. 97-180689.
FREDE SANDFELD KNUDSEN,
fabriksindehaver, født den 30.5.-1924, søn af Kathrine og Chre
sten Sandfeld Knudsen, gift den
20.-6.-1952 med Ragnhild Trod
sen, cafeteriaindehaver, født den
29.-12.-1928, datter af Johanne
og Christian Voldbjerg Trodsen.
Parret har børnene: Lene, født
den 16.-7.-1953, Claus Chresten,
født den 1.-9.-1955, Jens, født
den 26.-9.-1959 og Hanne, født den 20.-7.-1961.
F.S.K. overtog gården den 1.-3.-1958 fra sin mor.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1968 og restaureret 1983, alle udbygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er opført omkring 1870. Der er 1 traktor og 1 sprinkler
vandingsanlæg. På ejendommen er der en statikfabrik og dertil hører 1 truck og
savværksmaskiner, der er 3 medarbejdede.

NØRREGÅRDSVEJ 4, "SANDFELD BJERREGAARD", SANDFELD, 7330 BRANDE, tlf.
97-187093.
PETER SØNDERGAARD, husmand, født den 19.-10.-1937, søn af Anna og Niels Søndergaard, gift den 14.-10.-1961 med Gunhild Nielsen, husmor, født den 28.-8.-1942,
datter af Mary og Tage Nielsen. Parret har børnene: Kristian, født den 24.-11.-1962
og Grethe, født den 3.-10.-1965.
P.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1963 fra sin
far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 43,7 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret 1983, kostald og svinestald er opført
1965, lade og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 15
ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på
450 stk. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREGÅRDSVEJ 11, "JØRGENSMINDE", BRANDLUND, 7330
BRANDE, tlf. 97-187134.
CARL NØRGAARD, gårdejer,
født den 24.-5.-1927, søn af An
na og Søren Nørgaard, gift den
9.-10.-1948 med Ruth Viola Marinusen, husmor, født den 30.-5.1928, datter af Amanda og Niels
Peter Marinusen. Parret har bør
nene: Jytte, født den 9.-10.-1948,
Bjarne, født den 25.-2.-1951,
Grethe, født den 25.-4.-1952 og
Søren Peter, født den 5.-1.-1957.
C.N. driver maskinstation. Han overtog gården den 1.-2.-1954 fra Ejnar Biilow.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 17 ha., heraf 1,1 ha. skov, der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1983, kostald og svinestald er opført
1939. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af fabrikskartofler
og korn. Sønnen, Søren Nørgaard, er beskæftiget hjemme.
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Carl Nørgaard ejer og driver også Nørregårdsvej 20, hvor hans far er bosiddende.

NØRREGÅRDSVEJ 12, UHRE,
7330 BRANDE, tlf. 97-187110.
MARTINUS PEDERSEN, gård
ejer, født den 9.-12.-1904, søn af
Cecilie og Troels Sandfeld Peder
sen, gift den 2.-10.-1930 med
Anna Kristensen, husmor, født
den 14.-9.-1908, datter af Andrea og Kristian Volsgaard Kristen
sen. Parret har børnene: Bjarne,
født den 16.-6.-1945, Kristian,
født den 10.-7.-1946 og Thorkild
Sigfred, født den 26.-7- 1948.

M.P. overtog gården 1.-8.-1934 fra Henrik Pedersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1969, kostald og lade er opført 1934 og
maskinhus 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 1 traktor og plansilo til korn. Maskinstation bruges til markarbejdet.
NØRREGÅRDSVEJ 15, "MOR
TENSMINDE", BRANDLUND,
7330 BRANDE, tlf. 97-187160.
EVALD LARSEN, gårdejer, født
den 9.-4.-1933, søn af Anna og
Jens Peter Larsen, bor sammen
med Elly Mønster-Hansen, husmor,
født den 15.-6.-1942, datter af
Laura og Marinus Hansen. Parret
har sønnen Ulrik, født den 28.8.-1977.
E.L. overtog gården den l.-l.1967 fra Agner Lange.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42 ha., heraf 6 ha. skov og 3 ha. eng. Der er
forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1979, kostalden fra 1896 er restaureret i
1924, svinestald og lade er opført 1975, kartoffelhus 1976 og maskinhus 1981. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af fabrikskartofler, konsumkartof
ler, korn og raps. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, plansilo til
korn samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREGÅRDSVEJ 20, "STENHØJGAARD", UHRE, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-187182.
SØREN W. NØRGAARD, gårdej
er, født den 10.-2.-1897, søn af
Kirstine og Carl Nørgaard, gift
den 14.-12.-1926 med Anna Ped
ersen, født den 26.-10.-1902, dat
ter af Cecilia og Troels Peder
sen. Parret har børnene: Carl,
født den 24.-5.-1927 og Stine,
født den 17.-2.-1931.
S.W.N. overtog gården den 24.-4.-1924 fra sin far. Sønnen Carl har siden overtaget
den.
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Ejendomsskyld 930.000. Areal 49 ha., heraf 1,7 ha. skov.
"Stenhøjgaard"s stuehus er opført 1883 og restaureret sidst i 1960, kostalde opført
1878 og 1957, lade 1948 og maskinhus 1970. Gårdens besætning er 13 ungdyr og ca. 50
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og fabrikskartofler.
Der 3 traktorer og plansilo til korn. Gården drives sammen med Nørregårdsvej 11.
NØRREGÅRDSVEJ 24, "STENAGERGAARD", UHRE, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-187058.
HANS KNUDSEN NØRREGÅRD,
gårdejer, født den 15.-12.-1920,
søn af Kirstine og Hans Kristian
Nørregård, gift den 31.-10.-1946
med Ingeborg Pedersen, med
hjælpende hustru, født den
9.-5.-1924, datter af Marthe og
Theodor Pedersen. Parret har
børnene: Niels Kristian, født den
17.-7.-1947, Knud Theodor, født
den 25.-4.-1950, Helge, født den 3.-8.-1952, Poul Erik, født den 22.-9.-1954 og Rigmor
Kirstine, født den 6.-4.-1963.
H.K.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1953
fra sin far.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 29,2 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1975, kostald opført 1914, svinestald 1927,
lade 1960 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 130 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og fabrikskartofler. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn samt varm lufts tørreri, der er anpart i
Uhre Vindmøllepark. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREGÅRDSVEJ 32, "NØRREGAARD", UHRE, 7330 BRANDE,
tlf. 97-187009.
JENS NØRGAARD, regnskabstek
niker, født den 12.-3.-1944, søn
af Jenny og Jørgen Nørgaard.
J.N. driver revisorvirksomhed,
han har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
den 31.- 12.-1976 fra sin far,
nuværende ejer er 4. eller 5.
generation.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
36,6 ha., heraf 5,5 ha. mose og 3,3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er
opført 1907 og restaureret 1986, kostald opført 1902 og svinestald 1920. På gården er
der 1 traktor.

NØRREGÅRDSVEJ 40, "BUNDGAARD", UHRE, 7330 BRANDE,
tlf. nr. 97-187069.
HERLUF BRANDT ANDERSEN,
landmand, født den 9.-12.-1926,
søn af Andrea og Lauridts Ander
sen, gift den 6.-3.-1953 med Rita
Rauff, husmor, født den 6.-9.1931, datter af Ragnhild og Sø
ren Rauff. Parret har børnene:
Benny, født den 6.-7.-1954 og
Birthe, født den 6.-4.-1956.
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Herluf Brandt Andersen overtog gården den 1960 fra Erik Eriksen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 36 ha., der er frasolgt 11 ha., der er 1,1 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1980, kostald og svinestald er fra sidst i
1800-tallet og laden er fra 1974. Gårdens besætning er på 2 årssøer, der produceres
ca. 60 slagtesvin. Der er 1 traktor og plansilo til korn.

NØRREGÅRDSVEJ 55, "ØSTERGAARD", UHRE, 7330 BRANDE,
tlf. 97-187003.
JENS MØLLER HANSEN, gårdej
er, født den 23.-6.-1954, søn af
Marie og Iver Møller Hansen,
gift den 29.-4.-1977 med Bente
Søgaard, dagplejemor, født den
29.-9.-1958, datter af Amalie og
Johannes Søgaard. Parret har bør
nene: Jesper, født den 27.-9.-1977,
Malene, født den 28.-1.-1980 og
Morten, født den 6.-6.-1987.
J.M.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra
Marie Arvad Nielsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 19,4 ha., heraf 2,8 ha. eng. 13,8 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1988, kostald, lade og maskinhus er fra 1930.
Gårdens besætning er på 4 rideheste. Der er 2 traktorer.

NØRREGÅRDSVEJ 59, "HØJVANG", UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187051.
MILLIAM NIELSEN, gårdejer, født den 15.-6.-1904, søn af Mette Jensigne og Jørgen
Nielsen, gift den 23.-1.-1931 med Beninia Nielsen, født den 11.-5.-1911, datter af
Marie og Niels Nielsen. Parret har børnene: Ove, født den 20.-7.-1938, Elly, født den
18.-10.-1932, Henning, født den 14.-6.-1946 og Vagn, født den 27.-5.-1951.
B.N. døde den 5.-1.-1980.
M.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han byggede selv ejendommen i 1934.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1975, kostald opført 1934, lade 1950 og
maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn
og fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn og varm
lufts tørrreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREGÅRDSVEJ 74, "MELDGAARD", UHRE, 7330 BRANDE,
tlf. 97-187074.
PEDER KRAGSIG PEDERSEN,
gårdejer, født den 19.-2.-1938,
søn af Marie og Martin Kristian
Pedersen, gift den 22.-1.-1966
med Inge Sørensen, minkfarmer,
født den 20.-2.-1944, datter af
Lisbeth Schwalpe og Leo Furst
Sørensen. Parret har børnene:
Lisbeth, født den 18.-11.-1966
og Jan, født den 27.-5.-1971.
P.K.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 3.-11.-1965 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22,5 ha., heraf 5 ha. eng. Engen er bortforpagtet og
der er lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostalden fra 1911 er ombygget til svinestald i 1967,
svinestalde opført 1975 og 1979, garage 1983, lade 1977 og maskinhus 1981, desuden
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en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise og produceres ca.
200 slagtesvin årligt. Minkproduktionen er på 200 avlstæver, der produceres ca. 1.000
hvalpe årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo til
korn, varm og kold lufts tøreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

OMVRÅVEJ 5, "BLÅHØJ-FISKERI", OMVRÅ, 7330 BRANDE.
GOTTLIEB JØKER TRACHEL, omtales under Præstegårdsvej 9.
G.J.T. overtog gården den 1.-11.-1969 fra Chr. Sørensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 3 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1955 og laden 1977. Gården drives med et ørreddambrug,
der er 6 damme og 4 store kanaler, der leveres ca. 6 tons årligt. Fiskemesteren bor
på ejendommen.
OMVRÅVEJ 24, "ENSTEDGAARD",
OMVRÅ, 7330 BRANDE, tlf. nr.
75-345266.
ERLING VESTERGAARD, gårdej
er, født den 17.-9.-1942, søn af
Mette og Sigvald Vestergaard,
gift den 13.-7.-1974 med Anne
Grethe Mikkelsen, medhjælpende
hustru, født den 14.-8.-1938, dat
ter af Kamma og Hartvig Mikkel
sen. Parret har børnene: Jette,
født den 13.-3.-1976 og Kim,
født den 5.-8.-1979.
E.V. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1973 fra Ib
Tolstrup-Møller.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46 ha., heraf 11 ha. skov, eng m.m.
Stuehuset er opført engang i 1800-tallet, det er ombygget i 1942 og restaureret i
1969, kostalden fra 1930 er ombygget til fravænningsstald, løsdriftstald opført 1973,
svinestalde 1974 og 1979, lade 1870, desuden er der en gastæt silo. Gården drives med
en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrisee og 400 slagtesvin
årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo til korn, kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til specialopgaver.

PILKMOSEVEJ 3, HYVILD, 7330
BRANDE, tlf. 97-180925.
JENS KRISTIAN GASBJERG,
gårdejer, født den 13.-5.-1924,
søn af K. og A. Thomsen Gas
bjerg, gift den 24.-6.-1949 med
Doris Søndergaard Sørensen,
medhjælpende hustru, født den
15.-12.- 1924, datter af Inger og
Aage Sørensen. Parret har bør
nene: Aage, født den 6.-12.-1950
og Kirsten, født den 18.-10.-1952.
J.K.G. overtog gården den 1.-8.1947.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1875, kostalde 1875, 1913 og 1930, laden er ombygget i 1930.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der er 1
traktor samt andel i mejetærsker.
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PILKMOSEVEJ 7, "PILKMOSEGAARD", HYVILD, 7330 BRAN
DE, tlf. nr. 97-180986.
GUNNAR WINTHER ERIKSEN,
gårdjer, født den 17.-8.-1930, søn
af Agnes og Elisius Eriksen, gift
den 6.-2.-1954 med Agnethe Ped
ersen, medhjælpende hustru, født
den 4.-1.-1930, datter af Marie
og Peter Johan Pedersen. Parret
har børnene: Bente, født den 12.10.-1954, Tage, født den 7.-6.1959 og Bjarne, født den 27.-4.1966.
G.W.E. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården den 7.-1.-1954
fra Herluf Brandt Andersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27,8 ha., heraf 0,5 ha. mose og skov. Der er lejet 4,4
ha.
Stuehuset der er opført 1964 samt kostald og svinestald fra 1907 er løbende
vedligeholdt, lade opført 1960, garage og roehus 1965 og maskinhus 1973. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 36 ungdyr og 13 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn, varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PILKMOSEVEJ 11, "LILLE-LANGKÆRGÅRD", HYVILD, 7330
BRANDE, tlf. 97-180459.
HANS BØRGE PEDERSEN, gård
ejer, født den 26.-11.-1912, søn
af Kirstine og Karl Kristian Ped
ersen, gift den 26.-5.-1943 med
Kamma Jensen, medhjælpende
hustru, født den 1 1.-1 1.-1922,
datter af Laura og Thorvald
Jensen. Parret har børnene: Leo,
født den 8.-9.-1943 og Jytte,
født den 21.-8.-1947.
H.B.P. overtog gården i 1957 fra sin svigerfar.
Areal 27 ha., heraf 2,2 ha. skov. 23 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført sidst i 1800 og løbende vedligeholdt, kostalde opført 1923 og 1965,
hvor også laden blev bygget. Gårdens besætning er lidt heste. Der er 1 traktor.
PILKMOSEVEJ 12 og 12A, HY
VILD, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-180189.
BENT RASMUSSEN, gårdejer,
født den 10.-6.-1946, søn af An
na og Aage Rasmussen, gift den
13.-4.- 1974 med Anny Katrine
Mortensen, medhjælpende hustru,
født den 29.-11.-1951, datter af
Antonette og Henry Mortensen.
Parret har børnene: Berit, født
den 6.-3.-1975, Merete, født den
11.- 6.-1977, Jesper, født den

12.-1.-1980 og Steffen, født den 31.-10.-1985.
B.R. har været på Midtjyllands Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for
Brande-Thyregod Landboforening. Han overtog gården den 1.-4.-1975 fra sin far,
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nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40,2 ha., heraf 8 ha. skov og hede.
Gården har 2 stuehuse, det ældste er fra ca. 1860, det er restaureret i 1986 og beboes
af Aage Rasmussen, det nye er fra 1962 og restaureret i 1986/87. Kostalden er fra
1924 og ombygget i 1967, svinestalde opført 1975 og 1979, laden fra 1932 er
ombygget i 1967, maskinhus og kartoffelhus er opført 1979, foderhus 1932 og
ombygget i 1967, desuden er der en gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 70 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, fabrikskartofler og konsumkartofler. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

PRÆSTEGÅRDSVEJ 4, OMVRÅ,
7330 BRANDE, tlf. 75-345076.
TAGE JENSEN, gårdejer, født
den 30.-7.-1934, søn af Anne og
Antonius Jensen, gift den 18.-7.1963 med Karen Lerche Jensen,
medhjælpende hustru, født den
20.-2.-1940, datter af Anne og
Aksel Jensen. Parret har børne
ne: Annegrethe, født den 11.-3.1965 og Bjarne, født den 7.-4.1968.
T.J. har været på Borris Landbrugsskole, han er medlem af Blåhøj Menighedsråd. Han overtog gården den
1.-11.-1964 fra Charles Emborg.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47, heraf tilkøbt 22 ha., der er ca. 3,3 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1976, kostald opført 1973, svinestald 1978,
maskinhus 1976 og lade 1985, desuden er der en gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 30 slagteskalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo til korn, halmfyr samt
anpart i Uhre Vindmøllelaug.
PRÆSTEGÅRDSVEJ 7, "SKÆR- BÆKMINDE", 7330 BRANDE, tlf. 75-345458.
JOHN FRANDSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1934, søn af Else og Johan Frandsen,
gift den 14.-5.- 1966 med Mona Nielsen, fabriksarbejder, født den 26.-8.- 1946, datter
af Grethe og Svend Aage Nielsen. Parret har børnene: Birgitte, født den 4.-11.-1972,
Annemarie, født den 8.-5.-1974 og Susanne, født den 23.-5.-1977.
J.F. er maskinarbejder. Han overtog gården den 1.-9.-1985 fra Bjarne Knudsen.
Areal 11 ha., heraf 5,5 ha. skov. Der er lejet 1,1 ha.
Stuehuset er totalt renoveret i 1979, der er bygget løsdriftstald i 1988, den er udvidet
i 1989, laden er fra 1900 og maskinhus 1989. Gården drives med en ammekobesætning
på 9 ammekøer, 8 ungdyr og 1 tyr af racen Hereford. Der er 1 traktor, 1 vandings
maskine og halmfyr.
PRÆSTEGÅRDSVEJ 9, "HALLUNDBÆK DAMBRUG", BLÅHØJ KIRKEBY, 7330 BRAN
DE, tlf. nr. 75-345200.
GOTTLIEB JØKER TRACHSEL, dambrugejer, født den 10.-4.-1944, søn af Helga og
Albert Trachsel, gift den 10.-6.-1966 med Inge Marie Sørensen, lufthavnsværtinde,
født den 9.-1.-1946, datter af Esther og Jørgen Sørensen. Parret har børnene: Henrik,
født den 30.-10.-1966 og Søren, født den 16.-1.-1969.
G.J.T. er fiskeeksportør, han har altid arbejdet med dambrug. Han overtog gården den
1.-4.-1974 fra Johannes Kristiansen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 6 ha., heraf ca. 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1977, lade 1969. Gården drives med ørreddambrug, der er 29
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damme og 2 kanaler,der leveres
60 tons ørreder årligt. På gården
er der 1 traktor, sorteringsmaski
ne og pumper. Der er ansat 1
fiskemester, han beboer ejendom
men Omvråvej 5, som også er et
dambrug, der drives af G.J.T.

RISBANKEVEJ 54, RISBJERG,
7330 BRANDE.
MARKUS ANKER SECHER, gård
ejer, født den 11.-1.-1911, søn
af Margrethe og Anders Secher,
gift den 1.-3.-1949 med Johanne
Thomsen, medhjælpende hustru,
født den 28.-3.-1923, datter af
Gerda og Thomas Thomsen. Par
ret har børnene: Sonja, født den
2.-9.-1940, Frits, født den 15.8.-1943, Villy, født den 10.-2.1950 og Anders, født den 10.-9.1953.
M.A.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1946 fra sin
far.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 43 ha., heraf 2,8 ha. hede og 2,2 ha. opgravet mose.
Der er bortforpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende vedligeholdt, svinestald opført 1850, kostald 1930
og lade 1963.

RISBJERGVEJ 7, "PETERSHOLM",
7330 BRANDE, tlf. 97-181406.
EDITH POULSEN, gårdejer, født
den 16.-5.-1925, datter af Maren
og Christian Lyhne, gift den 9.5.-1943 med Anders Christian
Poulsen, slidebanefabrikant, født
den 18.-1.-1918, søn af Laura og
Marius Poulsen. Parret har bør
nene: Bodil, født den 1.-12.-1942,
Jørgen Christian, født den 18.-5.1947, Torben, født den 29.-6.1949 og Jette, født den 12.-12.1958.
A.C.P. døde i 1984. Han overtog gården den 1.-9.-1972 fra Christian Krogsgaard.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13 ha., heraf 1,1 ha. skov. 10 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1972/73, kostalden fra 1908 er ombygget til
hestestald i 1973, lade opført 1908 og maskinhus 1950.
RISBJERGVEJ 16, "STARUPGÅRD", DRANTUM, 7330 BRANDE.
BODIL OG MAX PETERSEN.
Ejendommen blev overtaget den 1.-3.-1985 fra Jakob Schmidt.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 100 ha. skov, grusgrav og eng. Der er lejet 33 ha.
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"Starupgård"s stuehus er restaureret 1989, kostald opført 1983, lade og foderhus 1986.
Gården drives med en kvægproduktion på 25 ammekøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, rug, raps, ærter
og rajgræs. På gården er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kartoffel
optager og frilægger samt træfyr. B. og M.P. ejer og driver også jorden fra Uhrevej 4.
Der er ansat 1 bestyrer og 1 medhjælper.

RISBJERGVEJ 63, "BIRKELY",
7330 BRANDE.
JOHANNES SKOVBJERG, husmand,
født den 9.-5.-1916, søn af Me
tha Kathrine og Mikkel Christian
Skovbjerg, gift den 12.-12.-1949
med Dagny Mathisen, medhjælp
ende hustru, født den 29.-9.-1917,
datter af Kirstine og Frank Ma
thisen. Parret har børnene: Mar
grethe, født den 15.-8.-1942 og
Kaj, født den 20.-6.-1944.
J.S. overtog gården i 1939 fra
Arnold Madsen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 19,4 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der er 0,5 ha. skov og
plantage. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1958, kostalden fra 1923 er restaureret til
svinestald i 1981, laden er fra 1955. På gården er der 1 traktor og kombifyr.
RISBJERGVEJ 67, RISBJERG,
7330 BRANDE.
SØREN FRANK SØRENSEN, må
leraflæser, født den 12.-5.-1937,
søn af Anna og Emanuel Lund
strøm, gift den 10.-7.-1965 med
Kirsten Riis, lærer, født den
22.-1.-1943, datter af Gudrun og
Søren Riis. Parret har børnene:
Asger Frank, født den 26.-6.1966 og Hanne Dorte, født den
19.-6.-1968.
S.F.S. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården den 6.-12.-1979 fra Anna Jepsen.
Ejendomsskyld 475.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1937, kostaldene er fra 1912 og 1940. Alle marker er udlagt i
græs. På gården er der 1 traktor.
RISBJERGVEJ 70, "ENGHAVEGAARD", RISBJERG, 7330 BRANDE, tlf. 97-181059.
KRISTIAN LARSEN HUSUM, gårdejer, født den 10.-4.-1932, søn af Anna Thora
Cecilia og Kristen Larsen Husum, gift d. 6.-9.-1951 med Ingrid Emborg, medhjælpende
hustru, født den 16.-9.-1933, datter af Magdalene og Peter Emborg. Parret har
børnene: Lillian, født den 3.-11.- 1951, Christen, født den 16.-10.1957 og Henny, født den 24.-3.-1960.
Kristian Larsen Husum overtog gården den 1.-1.-1987 fra JuliusTherkilsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 68 ha., heraf 11 ha. skov og 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912, kostald, svinestald og lade er opført 1945, maskinhus 1912.
Gårdens besætning er på 3 ammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er fabrikskartofler og korn. Der er 1 traktor og brændefyr.

RISBJERGVEJ 75, "RISBJERG
97-180980.

NØRREGÅRD", RISBJERG, 7330 BRANDE, tlf.
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OLE HOFFMANN CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 13.-9.-1931,
søn af Asta Dagny og Peter Chri
stensen, gift den 12.-2.-1956 med
Inge Birgit Petersen, medhjælpen
de hustru, født den 29.-10.-1930,
datter af Johanne og Hermann
Petersen. Parret har børnene:
Jette, født den 14.-9.-1953, Per,
født den 6.-2.-1959, Birgit, født
den 17.-5.-1960 og Lisbet, født
den 28.-10.-1967.
O.H.C. er i bestyrelsen for Svinekontrolforeningen. Han overtog gården den 1.-2.-1956 fra Johannes Østergaard.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 2,8 ha. skov og
mose. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostalden fra 1963 er ombygget til svinestald i 1976,
svinestalde opført 1960 og 1973, garage og værksted 1970, lade 1963 og maskinhus
1972, desuden er der en gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og porrer. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

SANDFELDVEJ 11, BORUP,
7330 BRANDE, tlf. 97-181268.
PEDER LAURIDSEN, arbejdsmand,
født den 17.-4.-1914, søn af Kir
sten Marie og Hans Lauridsen,
gift den 22.-2.-1964 med Lilly
Albreksen, rengøringskone, født
den 16.-5.-1931, datter af Jensigne og Kjerstejn Albreksen.
Parret har børnene: Anders
Kjerstejn, født den 20.-3.-1963,
Jytte Jensigne, født den 14.-8.1964, Gerda Kerstine, født den 14.-2.-1967 og Ove, født den 26.-9.-1970.
P.L. overtog gården den 1.-5.-1966 fra Edmondt Thomsen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1967, kostald og lade blev restaureret i 1970. Gårdens besætning
er lidt ponyheste.
SANDFELDVEJ 16, "SKOVBO",
SANDFELD, 7330 BRANDE, tlf.
97-183369.
NIELS ERIK WURTZ, snedkerme
ster, født den 20.-3.-1935, søn af
Mathilde og Christian Wurtz, gift
den 4.-12.-1964 med Karla Illemann, specialarbejder, født den
21.-12.-1944, datter af Marie og
Harry Illemann. Parret har børne
ne: Bo, født den 19.-8.-1965 og
Lene, født den 21.-2.-1967.
N.E.W. driver tømmervirksom
hed. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra Vivian Poulsen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 22 ha., heraf 1,1 ha. skov og 3,3 ha. eng.
"Skovbo"s stuehus er opført 1886 og restaureret 1987/88, kostald opført 1886,
løsdriftstald 1968, lade og maskinhus 1912 og nyere maskinhus 1968. Gårdens besæt
ning er på 4 ammekøer og 12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo til korn og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SANDFELDVEJ 19, "BORUPGAARD", BORUP, 7330 BRAN
DE, tlf. nr. 97-180546.
JENS KRISTIAN SANGGAARD
ANDERSEN, gårdejer, født den
9.-8.-1953, søn af Tove og Helge
Andersen, gift den 25.-6.-1983
med Solveig Dittmer Pedersen,
apoteksassistent, født den 29.6.-1957, datter af Britta og Karl
Pedersen. Parret har børnene:
Morten, født den 4.-1.-1982 og
Rasmus, født den 13.-4.-1986.
J.K.S.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1979
fra Nybo Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 11 ha. eng. Der er
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret senest i 1989, kostald opført 1938, lade 1945,
svinestald 1953, desuden er der gylletank og maskinhus. Gårdens besætning er på 10
ammekøer og 7 ungdyr, alle krydsninger, og desuden er der 10 får. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er fabrikskartofler, korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Gården hed tidligere "Lavmosegaard".

SANDFELDVEJ 23, BORUP,
7330 BRANDE, tlf. 97-180608.
ANNA MARGRETHE KJÆRSGAARD, gårdejer, født den
2.-5.-1933, datter af Gerda og
Jacob Mikkelsen, gift med Arne
Villy Kjærsgaard, gårdejer, født
den 17.-12.-1927. Parret har bør
nene: Tove, født den 5.-3.-1958
og Jette, født den 30.-6.-1960.
A.V.K. døde den 20.-11.-1981.
Han overtog gården den 1.-2.1957 fra Kirstine Tved.
A.M.K. bor nu sammen med Ingvard Jensen, nattevægter, født den 4.-11.-1926, søn af
Pouline Marie og Søren Thorvald Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19 ha., der er bortforpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1978, kostald, svinestald og lade er opført
1961 og maskinhus 1966. Gårdens besætning er nogle får. Der er 1 tårnsilo til korn og
varm lufts tørreri.

SANDFELDVEJ 27, "NØRREMOSEGÄRD", BORUP, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-181726.
KARLO KRAGSIG KRISTENSEN,
gårdejer, født den 30.-5.-1951,
søn af Stence og Kristian Peter
Kristensen, gift den 2.-8.-1975
med Johanne Mikkelsen, husmor,
født den 30.-10.-1952, datter af
Inger og Augustinus Mikkelsen.
Parret har børnene: Peter, født
den 25.-11.-1977, Jane, født den
17.-7.-1978, Mette, født den 11.11.-1982 og Erik, født den 22.-4.-1985.
K.K.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for læplantningslauget i
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læplantningslauget i Brande. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. skov og eng.
Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1986, kostald opført 1975, lade 1932 og
maskinhus 1979, desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
45 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og anpart i Uhre
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SANDFELDVEJ 47, "BJERREGAARD", SANDFELD, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180238.
PAUL ERIK HANSEN, gårdejer,
født den 23.-5.-1938, søn af Ka
ren Elisabeth og Jens Axel Valentine Hansen, gift den 28.-1.-1967
med Bente Rose Melgaard, syer
ske, født den 4.-3.-1941, datter
af Jenny Dorthea og Knud An
dreas Karl Melgaard. Parret har
sønnen John Valentine, født den
7.-8.- 1967.
P.E.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1987 fra
T. Solhart.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 62,1 ha., heraf 3 ha. eng og 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1959 og restaureret 1989, svinestald opført 1958 og restaureret
1987, maskinhus opført 1978 og gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion
på 100 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps, rajgræs og ærter. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Sønnen
Johan er medhjælper på ejendommen.

SANDFELDVEJ 55, "SANDFELD
HØJGAARD", SANDFELD, 7330
BRANDE, tlf. 97-182731.
MOGENS KROGH, arkitekt, født
den 5.-1.-1944, søn af Josta og
Aage Krogh, gift den 11.-2.-1967
med Birgith Melballe, ekspeditri
ce, født den 5.-7.-1944, datter
af Alvilda og Arne Melballe.
Parret har børnene: Morten, født
den 16.-9.-1973 og Mette, født
den 8.-6.-1978.
Mogens Krogh er indehaver af en forretning med jagt og fritidstøj i Århus. Han
overtog gården den 1.-4.-1987 fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 187 ha., heraf 126 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1982, kostald og svinestald er opført 1943 og
restaureret 1982, hønsehus opført 1982 og maskinhuse 1973 og 1978. Gårdens
produktion er 37.000 æglæggende høner. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner, plansilo til korn og varm lufts
tørreri. Gården drives med en bestyrer, Dan Hansen, født den 23.-6.-1959, desuden er
der 1 medhjælper og der bruges en del maskinstation.
SANDFELDVEJ 63, "SANDFELD HEDEGAARD", SANDFELD, 7330 BRANDE, tlf.
97-187223.
HANNE GADEBERG, blomsterdekoratør, født den 28.-8.-1957, datter af Margit og
Gunnar Krog, gift den 7.-7.-1979 med Torben Gadeberg, formand for Rabækhus, født
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den 16.-4.-1957, søn af Krista og
Peter Gadeberg. Parret har bør
nene: Marianne, født den 14.-2.1982 og Mikael, født den 20.-4.1984.
Hanne Gadeberg har været på
Grindsted Landbrugsskole. Hun
lejede gården d. 1.-6.-1984 fra
Anders Kjær Jespersen, som bor
i København.
Areal 330 ha., det meste er skov
og hede.
Stuehuset er opført omkring 1930
og restuareret 1984, kostald og lade er opført 1930. På gården er der 1 traktor.
SANDFELDVEJ 68, "HYTTEN
DAMBRUG", SANDFELD, 7330
BRANDE, tlf. 97-180570.
KRISTIAN NIELSEN, fiskermest
er, født den 17.-7.-1960, søn af
Rita og Peder Nielsen, bor sam
men med Anna Lene Jensen,
pædagogmedhjælper, født den
20.- 9.-1960, datter af Agda og
Hans Jensen. Parret har børne
ne: Kevin, født den 11.-5.-1986
og Nikita, født den 14.-12.-1988.
K.N. overtog dambruget den 1.4.-1985 fra Jens Ludvigsen.
Areal 7,7 ha., heraf 1,1 ha. til dambruget.
Stuehuset er opført 1970. Dambruget drives med en produktion på 600.000 stk.
ørreder, der leveres 170.000 tons. På gården er der 3 traktorer, fiskesorteringsmaski
ner, fiskepumper og flypumper.
SANDFELDVEJ 72, "SANDFELDGÅRD", SANDFELD, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180569.
THOMAS GUDMUND KRISTENSEN,
gårdejer, født den 16.-3.-1913,
søn af Kirsten Marie og Jens
Kristensen.
T.G.K. overtog gården den 1.-3.1952 fra Karl Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
153 ha., heraf 5,5 ha. eng, 16,5
ha. skov og 16,5 ha. plantage.
119 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1955, kostald opført 1797, svinestalde
1970/71, lade 1962 og maskinhus 1961, desuden er der gastæt silo, gylletank og
udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 30 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, tårnsilo til korn og halmfyr.
SANDFELDVEJ 76, "LILLE SANDFELDGÅRD", SANDFELD, 7330 BRANDE, tlf.
97-149026.
CARLO SANDFELD, gårdejer, født den 22.-7.-1924, søn af Petrea og Kresten
Sandfeld Nielsen Kristensen, gift den 22.-5.-1953 med Vera Lauridsen, husmor, født
den 15.-6.-1928, datter af Kristina og Jens Kristian Lauridsen. Parret har børnene:
Ilse, født den 20.-7.-1954, Mona, født den 19.-9.-1956 og Henning, født den
10.-10.-1960.
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Carlo Sandfeld har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-1.-1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 93 ha., heraf 43 ha. skov, eng og hede.
Stuehuset er opført 1840 og 1976, kostald og svinestald 1929, lade 1924 og maskinhus
1965. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, plansilo til korn, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SDR. ASKÆRVEJ 3, "HJORTHØJGAARD", SDR. ASKÆR, 7330
BRANDE, tlf. 97-180973.
POUL SØRENSEN, gårdejer, født
den 13.-3.-1922, søn af Augusta
og Oluf Sørensen, gift den
12.-7.- 1952 med Aase Lauridsen,
medhjælpende hustru, født den
23.- 9.-1932, datter af Agnes og
Kristian Lauridsen. Parret har
børnene: Lene, født den 23.-4.-1958,
Karin, født den 13.-5.-1961 og
Oluf, født den 2.-5.-1964.
P.S. overtog gården den 1.-4.-1952 fra Valdemar Kruse.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er 1 ha. mose og
1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1971, kostald 1951, svinestalde 1948 og 1974, lade 1935 og
maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres
ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, vandingsmaskine, tårnsilo til korn og kombifyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SDR. ASKÆRVEJ 4, ASKÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-183354.
BENT RASMUSSEN, gårdejer, født den 20.-5.-1958, søn af Jenny og Abel Rasmussen.
B.R. har været på Ladelund og Hammerum Landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-4.-1986 fra Knud Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 46 ha., heraf 10 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og løbende restaureret, kostald, svinestald og
lade er opført 1956. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
B.R. har forpagtet bygningerne hos sin far, Abel Rasmussen, Bøllundvej 17. På denne
adresse har B.R. en sobesætning.
SDR. ASKÆRVEJ 8, "VESTERGANG", SDR. ASKÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-180399.
VAGN BAUNSGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 16.-12.-1938, søn af Dagmar og
Hjalmar Pedersen, gift den 6.-5.-1964 med Benta Jensen, hjemmehjælper, født den
20.-4.-1943, datter af Laura og Svend Jensen. Parret har børnene: Kirsten, født den
9.-4.-1965, Lars, født den 21.-3.-1968 og Jan, født den 2.-2.-1972.
V.B.P. har været på Riberkærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLG samt
i bestyrelsen for Svinekontrolforeningen. Han overtog gården den 10.-3.-1964 fra
Jørgen Trier Pedersen.
Stuehuset er opført 1924, kostalden er ligeledes fra 1924, svinestalde opført 1924 og
1972, desuden er der maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer,
der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, kornmagasin, kold lufts tørreri samt halmfyr.

SDR. KARSTOFTVEJ 3, "TRÆLUNDGÅRD", OMVRÅ, 7330 BRANDE, tlf. 75-345414.
CARSTEN ROSENBERG, montør, født den 18.-10.-1961, søn af Metha og Erik Rosenberg, gift den 30.-5.-1987 med Bente Haugsted, laborant, født den 20.-1.- 1960, datter
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ret har børnene: Ina, født den
3.-3.-1984 og Martin, født den
15.-1.-1989.
C.R. er i bestyrelsen for vand
værket i St. Blåhøj. Han overtog
gården den 1.-12.-1986 fra Lau
rids Hartmann Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
29,7 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1890 og re
staureret 1988, kostald, svinestald
og lade er opført 1900, svinestald restaureret 1973, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af byg, raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SDR. KARSTOFTVEJ 5, "GRAN
GÅRD", TRÆLUND, 7330 BRAN
DE, tlf. 75-345161.
GUSTAV LAUSTSEN, gårdejer,
født den 6.-4.-1916, søn af Anne
og Niels Laustsen.
G.L. overtog gården i 1960 fra
sin far.
Areal 31 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring
1900, kostald og lade 1928.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SDR. KARSTOFTVEJ 13, "ANNEXGÅRD", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
75-345059.
HERLUF A. MORTENSEN, gårdejer, født den 17.-4.-1950, søn af Jenny og Holger
Mortensen, gift den 15.-9.-1979 med Kirsten Thomsen, husmor, født den 1.-3.-1958,
datter af Erna og Karl Peter Thomsen. Parret har børnene: Michael, født den
31.-7.-1980, Margrethe, født den 29.-4.-1982 og Signe, født den 18.-6.-1984.
H.A.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1975 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf 2,8 ha. skov og 3,3 ha. eng. Der er
forpagtet 10 ha.
"Annexgård"s stuehus er opført 1986, kostald og lade 1947, ungdyrstald 1972 og 1977,
maskinhus 1978, foderhus 1983-85, desuden er der gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, kold lufts tørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
SDR. OMMEVEJ 6, "SØNDERLUND", BRANDLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-180113.
MARTIN KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-12.-1919, søn af Mathilde og Mathias
Kristensen, gift den 26.-9.-1947 med Anne Marie Stol tenborg, sygeplejerske, født den
21.-2.-1921, datter af Emilie og Peter Stoltenborg. Parret har børnene: Peder, født
den 13.-8.-1948, Kurt, født den 22.-5.-1951 og Frits, født den 23.-6.-1956.
M.K. har været på Ryslinge Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
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15.-10.-1945 fra faderen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23,6 ha., heraf 2 ha. eng.
"Sønderlund"Stuehuset opført 1881 og restaureret 1969, kostald opført 1928, lade 1921
og maskinhus 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg
og rug. Der er 2 traktorer og 1 kartoffeloptager. Maskinstation benyttes til en del af
markarbejdet.
SDR. OMMEVEJ 29, "BROGAARD", BROGAARD, 7330 BRANDE, tlf. 97-182914.
JØRGEN DUEDAHL KRISTIANSEN, gårdejer, født den 9.-3.-1948, søn af f Elly og
Vagn Kristiansen, gift den 22.-8.-1971 med Else Pedersen, bankbestyrer, født den
27.-8.-1950, datter af Kathrine og Karl Pedersen. Parret har børnene: Ann, født den
1.-6.-1976 og Lars, født den 1.-5.-1979.
J.D.K. har lidt tømmerarbejde og er medlem af Uhre udviklingsråd, han har været på
Ladelund og Grindsted landbrugsskoler. Han overtog gården den 7.-3.-1982 fra Teddy
Thomsen.
Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 57,8 ha., heraf 13,8 ha. skov og lidt eng.
Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1982, kostald, svinestald og lade er fra 1930.
Gårdens besætning er på 10 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frø,
korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1
kartoffeloptager, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
SDR. OMMEVEJ 51, "GAMMEL
GÅRD", SKÆRLUND, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180119.
OTTO ALBRECHTSEN, gårdejer,
født den 8.-6.-1935, søn af Olga
og Niels Albrechtsen, gift den
7.-11.-1964 med Anna Nissen,
medhjælpende hustru, født den
26.- 3.-1945, datter af Ninna og
Thomas Nissen. Parret har bør
nene: Per, født den 23.-7.-1965,
Tina, født den 29.-11.-1968 og
Kaj, født den 10.-8.-1972.
ding. Han overtog gården den
O.A. har været på Østjysk Husmandsskole i
1.-11.-1964 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation på gården, som er
opført for flere hundrede år siden.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 54 ha., heraf 8 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset er opført 1975, kostalden fra 1968 er ombygget til svinestald i 1986,
svinestald og lade er opført 1965 og maskinhus 1972. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler og frøgræs. Der er 1 traktor, plansilo til korn, varm
og kold lufts tørreri samt anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SDR. OMMEVEJ 89, TRÆLUND, 7330 BRANDE, tlf. 75-345048.
JENS JØRN AR VAD RASMUSSEN, gårdejer, født den 29.-11.-1956, søn af Agnes
Marie og Chr. A. Rasmussen, gift den 23.-8.-1983 med Tove Egebjerg, klinikassistent,
født den 23.-8.-1958, datter af Anna Harriet og Theodor Egebjerg. Parret har børnene:
Kim, født den 14.-11.-1981 og Pia, født den 22.-2.-1984.
J.J.A.R. har været på Korinth og Grindsted landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Blåhøj Fremad. Han overtog gården den 1.-10.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. plantage og 0,5 ha. mose. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalde 1916 og 1988, ungkreaturerstald 1972 og 1980,
svinestald 1965, det gamle stuehus fra 1877 er ombygget til ungkreaturer i 1978, lade
opført 1954, maskinhus 1975 og gylletank 1985. Gården drives som alsidigt landbrug
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med en kvægproduktion på 44 årskøer, ca. 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM,
svineproduktionen er på 12 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet. Der er ansat 1 fast medhjælper.
SDR. OMMEVEJ 97, "NYVANG",
OMVRÅ, 7330 BRANDE, tlf. nr.
75-345276.
ANNA KRISTENSEN, gårdejer,
født den 29.-1.-1941, datter af
Gudrun og Richardt Jensen, gift
den 27.-2.-1965 med Leif Kristen
sen, landmand, født den 21.-4.1938, søn af Karla og Harald
Kristensen. Parret har børnene:
Kurt, født den 7.-6.-1965, Britta,
født den 11.-10.-1967, Preben,
født den 28.-1.-1970 og Jeppe,
født den 30.-4.-1982.
A.K. har været på Vinding Landbrugsskole. Hun overtog gården den 1.-4.-1965 fra
Damholt.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1979, kostald og svinestald er opført 1936
samt maskinhus 1978. Gården drives med en ammekobesætning på 9 ammekøer, 11
ungdyr og 7 slagtekalve, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.
SDR. OMMEVEJ 128, OMVRÅ, 7330 BRANDE, tlf. 75-345097.
PETER VINTHER SØRENSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1934, søn af Kirstine og Søren
Vinther Sørensen.
P.V.S. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-5.-1968 fra Augusta Sørensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1978, kostald opført 1973, lade 1930 og
maskinhus 1976, der er undendørs køresilo og gylleanlæg i spaltestalden. Gården drives
med en kvægproduktion på 26 årskøer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 vandingsma
skine, plansilo til korn samt anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SDR. OMMEVEJ 132, "TARPS
MINDE", OMVRÅ, 7330 BRAN
DE, tlf. 75-345033.
PETER SØNDERGAARD, gårdej
er, født den 11.-10.-1915, søn af
Inger og Martinus Søndergaard,
gift den 6.-6.-1946 med Asta
Rabæk Larsen, født den 20.-4.1919, datter af Maria og Karl
Larsen. Parret har børnene:
Bent, født den 23.-4.-1947, Leif,
født den 5.-9.-1952 og Kurt,
født den 2.-5.-1958.
A.R.L. døde i 1972.
P.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-2.-1943 fra
Sofus Pedersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1 ha. eng. Der er
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Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1982, kostalde opført 1877 og 1951, svinestald
1877, lade 1951 og mskinhus 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og varm lufts
tørreri.

SDR. OMMEVEJ 136, "NYGAARD", OMVRÅ, 7330 BRANDE, tlf. 75, 345194.
AAGE THOMSEN, husmand, født den 28.-11.-1943, gift i 1969 med Elisabeth Thomsen,
børnehaveklasseleder, født den i 1947.
AA.T. har været på Grindsted Landbrugsskole, han er formand for Grindsted Hus
mandsforening, i amtsbestyrelsen for Husmandsforeningen og i bestyrelsen for Midtjyl
lands Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1969 fra Marie Larsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2,5 ha. skov. Der er
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret omkring 1973, svinestalde og maskinhus er
opført 1978 og 1980, desuden er der en gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt, desuden er der 10 får.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fabrikskartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn, kold og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 dreng til hjælp
efter skoletid.
SDR. OMMEVEJ 159, "LUNDAGERGAARD", OMVRÅ, 7330 BRAN
DE, tlf. 75-345016.
PEDER ARVAD, gårdejer, født
den 17.-3.-1921, søn af Petra og
Niels Kristian Arvad, gift den
10.-12.-1949 med Marie Pedersen,
husmor, født den 30.-3.-1921, dat
ter af Anna og Kristian Peder
sen. Parret har børnene: Poul
Erik, født den 8.-6.-1945, Inge,
født den 2.-6.-1950, Tage Sigfred,
født den 25.-1.-1952, Jørgen,

født den 8.-2.-1957 og Gitte, født den 28.-4.-1964.
P.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1949 fra sin
far.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 29 ha., der er frasolgt 4 ha. mose. Der er 5 ha. skov og
5 ha. mose. 5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1964, kostald opført 1898, svinestald 1962,
lade 1931 og maskinhus 1954. Gårdens besætning er 1 årsso, der sælges ca. 10
smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo til korn, varm lufts
tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SDR. OMMEVEJ 163, "LUNDAG
ER VESTERGAARD", OMVRÅ,
7260 SDR. OMME, tlf. 75-345063.
ERLING NIELSEN, gårdejer,
født den 1.-7.-1938, søn af Anna
Wedel og Aage Nielsen, gift den
22.-7.-1978 med Erna Foged
Laursen, født den 8.-1.-1935,
datter af Christa og Anthon Fo
ged Laursen.
E.N. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 10.-3.-1983 fra Jens Arne

-79-

Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 41 ha., heraf 9,9 ha. plantage. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald 1986, maskinhus 1980 og der er en gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne
SDM og Jersey. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kold og varm lufts
tørrreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKERRISVEJ 15, LANGKÆR,
7330 BRANDE, tlf. 97-180242.
GUNNAR MØLLER KNUDSEN,
gårdejer, født den 21.-6.-1934,
søn af Anna Krogh og Karl Kri
stian Knudsen, gift den 29.-7.1961 med Hanne Marie Gubi,
medhjælpende hustru, født den
22.-5.-1938, datter af Anna og
Mads Gubi. Parret har børnene:
Tove og Sonja, født den 20.-2.1962, Asta, født den 17.-2.-1968
og Kristian, født den 23.-5.-1969.
G.M.K. har været på Lægård Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-4.-1961 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 17,5 ha. og der er forpagtet 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1988, kostalde opført 1923 og 1972, lade 1949
og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 36 ungdyr
af racen RDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
SKERRISVEJ 16, "HYLDEGAARD",
SKERRIS, 7330 BRANDE, tlf.
97-180405.
ELLY NIELSEN, pensionist, dat
ter af Agnes og Kristian Vork,
gift i 1936 med Niels Nielsen,
gårdejer, født den 11.-10.-1894,
søn af Jørgine og Andreas Niels
en. Parret har børnene: Jørgen,
født den 15.-2.-1937 og Vagn
Aage, født den 29.-8.-1949.
N.A.N. overtog gården i 1928
fra sin mor. I dag bor Jørgen
Skerris Nielsen på ejendommen, han er 3. generation.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1963, kostald, svinestald og lade er opført
1912 og hønsehus 1961. På gården er der 1 traktor.

SKÆRLUND MOSEVEJ 12, "SØNDERLUND", SKÆRLUND, 7330
BRANDE, tlf. 75-345120.
PREBEN ARVAD NIELSEN, gård
ejer, født den 4.-2.-1933, søn af
Mary Kathrine og Tage Anders
Nielsen, gift den 14.-5.-1964 med
Inga Nielsen, medhjælpende
hustru, født den 19.-9.-1941, dat
ter af Erna og Thorvald Nielsen.
Parret har børnene: Tage, født
den 13.- 5.-1965, Jan, født den
7.-9.-1966 og Niels, født den
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26.-3.-1973.
P.A.N. er vagtmester ved fængselsvæsenet, han har været på Bygholm Landbrugsskole.
Han overtog gården den- 15.-3.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 54 ha., heraf 6 ha. mose, skov og vej.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret senest 1985, kostald og svinestald er opført
1902 og lade 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 27 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og
korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo til korn,
varm lufts tørreri samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 skoledreng til hjælp.
SKÆRLUND MOSEVEJ 21, "LYNG
GÅRD", SKÆRLUND, 7330 BRAN
DE, tlf. 75-345324.
SIGVALD HOLMGÅRD, gårdejer,
født den 13.-3.-1956, søn af An
na og Kresten Holmgård, gift
den 29.-5.-1987 med Ellen Marie
Winther, hjemmehjælper, født
den 19.-4.-1957, datter af Inga
og Karl Winther. Parret har bør
nene: Cuno, født den 19.-7.-1978,
Sune, født den 10.-12.-1983 og
Kåre, født den 12.-1.-1987.
S.H. er smed. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1988, kostalde opført 1968, svinestalde
1968/69, lade 1975 og maskinhus 1979. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine og brændefyr.

SKÆRLUND MOSEVEJ 23, SKÆR
LUND, 7330 BRANDE, tlf. nr.
75-345133.
ANNE GRETHE MATHIASEN,
født Jacobsen, gårdejer, omtales
under Buelundvej 45.
A.G.M. overtog gården den 15.3.-1986 fra Eva Lindbjerg.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
25,3 ha., heraf 3 ha. eng og
mose.
Stuehuset er opført omkring
1930, svinestalde opført 1965,
hal med plansilo og korntørreri 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kartofler, raps, ærter og fremavlskorn. Ejendommen drives sammen med
Buelundvej 45.
SKÆRLUND SKOLEVEJ 3, "SKOVGAARD", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-182774.
JØRGEN KROGSHEDE, gårdejer, født den 6.-8.-1953, søn af Nora og Gunnar
Krogshede, bor sammen med Rie Mortensen, stuederende.
J.K. har været på Borris og Midtjyllands landbrugsskoler, han er i kredsledelsen for
DLG. Han overtog gården den 1.-7.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 37 ha., heraf 2,2 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset er opført 1973, det gamle stuehus fra 1808 er udlejet, svinestalde opført
1962, 1965, 1970 og 1986, lade og maskinhus 1975, der er gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise
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og 400 slagtesvin årligt, desuden
sælges 800 avlssvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 vand
ingsmaskine, varm og kold lufts
tørreri, halmfyr samt anpart i
Uhre Vindmøllelaug. Maskinstati
on bruges til en del af markar
bejdet.

SKÆRLUND SKOLEVEJ 23, "TOFTEGAARD", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
75-345186.
EJNER A. MORTENSEN, gårdejer, født den 12.-6.-1952, søn af Jenny og Holger
Mortensen, gift den 27.-3.-1979 med Anne Marie Kragsig, gartner, født den 4.-3.-1950,
datter af Rigmor og Peder Kragsig. Parret har børnene: Vibeke, født den 6.-7.-1979,
Dorthe, født den 5.-9.-1981 og Anja, født den 14.-12.-1983.
E.A.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1978 fra
Hansmine E. Kristensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf 2 ha. skov, hede og mose. Der er
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1933, ny
kostald 1980, maskinhus 1950 og der er en gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 58 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKÆRLUND SKOLEVEJ 24,
"NORDMARK",
SKÆRLUND,
7330 BRANDE, tlf. 75.345250.
KRISTIAN MARTINUS PEDER
SEN, husmand, født den 31.-1.1926, søn af Dagmar og Hjalmar
Pedersen, gift den 28.-5.-1955
med Ninna Kristine Rasmussen,
børnehaveklasseleder, født den
16.-2.- 1929, datter af Maren og
Peter Rasmussen. Parret har bør
nene: Ellen, født den 24.-7.-1959
og Marianne, født d. 20.-9.-1963.
K.M.P. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Menighedsrådet.
Han overtog gården den 1.-5.-1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 18 ha., heraf 5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret 1978, kostald og lade er opført 1955 samt
maskinhus 1960. På gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn og
kold lufts tørreri.

SKÆRLUND TVÆRVEJ 4, "HØJGAARD", SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf. 75-345079.
KRISTIAN EGESKOV JENSEN, gårdejer, født den 29.-8.-1908, søn af Mette Marie og
Peter Egeskov Jensen, gift den 16.- 5.-1939 med Maren Kristensen, husmor, født den
22.-12.-1913, datter af Mette og Kresten Kristensen. Parret har børnene: Sonja, født
den 20.-1.-1941, Peter, født den 27.-11.-1942 og Vera, født den 13.-8.-1946.
K.E.J. overtog gården den 15.-4.-1939 fra Carl Kristensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. eng og 5,5 ha. plantage. 12 ha. er
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bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1922 og re
staureret 1972, kostald opført
1922 og lade 1920. På ejendom
men er der lidt høns. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

SKÆRLUND TVÆRVEJ 12, "LANG
AGER", SKÆRLUND, 7330 BRAN
DE, tlf.75-345331.
POUL PEDERSEN, gårdejer,
født den 30.-1.-1951, søn af Ma
rie og Jens Pedersen, gift den
31.-7.- 1982 med Ida Skærlund,
husmor, født den 25.-7.-1956,
datter af Annalisa og Søren
Skærlund. Parret har børnene:
Mette, født den 19.-1.-1982,
Lotte, født den 16.- 3.-1983 og
Anne Maria, født den 23.-9.-1985.
P.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 41,3 ha., heraf 11,3 ha. skov, hede og mose.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1969, s vinestald opført 1969, maskinhus 1965
og lade 1971. Gårdens besætning er på 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er fabrikskartofler, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo
til korn, halmfyr samt anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKÆRLUND TVÆRLUNDVEJ 16,
SKÆRLUND, 7330 BRANDE, tlf.
75-345136.
ØSTERGÅRD KJELDSEN, land
mand, født den 18.-2.-1913, søn
af Kirstine og Kjeld Kjeldsen,
gift den 10.-12.-1938 med Edith
Rasmussen, husmor, født den
23.- 12.-1913, datter af Anna
Arvad og Rasmus P. Rasmussen.
Parret har børnene: Birgit, født
den 26.-9.-1943 og Bjarne, født
den 29.-4.-1948.
Ø.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1938 fra
Abelone Poulsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 17,4 ha., heraf 1,4 ha. mose og skov. 0,5 ha. mose er
udlejet til andedam.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1955, kostalde opført 1912 og 1952, lade 1954
og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og ærter. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn, kold lufts tørreri
samt kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SKÆRLUND ØST 4, "MORTENS
MINDE", 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-181789.
KNUD MARKER, gårdejer, født
den 28.-1.-1937, søn af Agnes
Marie og Christian Marker, gift
den 28.-12.-1937 med Elisabeth
Høj, medhjælpende hustru, født
den 28.-7.-1943, datter af Dag
mar og Lauge Høj. Parret har
børnene: Jørgen Christian, født
den 21.-4.-1964, Liselotte, født
den 27.-10.-1967 og Solvej Me
rethe, født den 24.-1.-1979.
K.M. har været pä Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra Martin
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30 ha., heraf ca. 10 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført omkring 1890, svinestalde 1963, 1967, 1976 og 1979, maskinhus
1974. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.600
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. Sønnen, Jørgen Christian, er medhjælper på ejendommen.
SKÆRLUND ØST 7, "ØSTERGAARD", SKÆRLUND, 7330
BRANDE.
MARTIN H. MORTENSEN, gård
ejer, søn af Anne og Jens H.
Mortensen, gift med Susanne.
M.H.M. har børnene: Louise,
født den 16.-7.-1971, Jens, født
den 28.-1.-1974, og Caroline,
født den 14.-5.-1975.
M.H.M. er 3. generation på gård
en, han overtog den i 1972 fra
morbroderen Hans Lauridsen, der
i 1931 overtog den efter forældrene, Mette og Jens Lauridsen.
Areal 60 ha. og der er forpagtet 35 ha.
Nyt stuehus er opført i 1979, det gamle fra 1871 er restaureret i 1968, det beboes i
dag af søskendeparret Signe og Ejnar Lauridsen, kostald og svinestald opført 1871 og
1988, svinestald 1872. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaski
ne og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKÆRLUND ØST 19, "LUNDSMIN
DE", SKÆRLUND, 7330 BRANDE,
tlf. 75-345365.
ERIK GULDBRAND, gårdejer,
født den 14.-3.-1936, søn af Ka
ren og Thorvald Guldbrand, gift
den 30.-3.-1959 med Elisabeth
Rasmussen, konfektionsarbejder,
født den 29.-1.-1939, datter af
Maren og Hans Rasmussen. Par
ret har børnene: Hans Jørgen,
født den ,13.-8.-1959, Ejler, født
den 15.-11.-1960, Birthe, født d.
6.-12.-1963 og Elin, født den 3.-8.-1965.
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Erik Guldbrand har været på Riberkærgård Landbrugsskole, han har andel i gården,
som delvis ejes af moderen. Faderen overtog gården i 1941 fra Johannes Søndergaard.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 25 ha., heraf 15 ha. mose.
Det ældste stuehus er opført i 1960 og restaureret i 1983, et nyere er opført i 1974,
svinestald opført 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps og kartofler. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

STAKROGEVEJ 4, TRÆLLUND, 7330 BRANDE.
TOVE EGEBJERG RASMUSSEN, gårdejer, født den 23.-8.-1958, datter af Anne
Harriet og Theodor Egebjerg Rasmussen, gift den 23.-8.-1983 med Jens Jørn Arvad
Rasmussen, gårdejer, født den 29.-11.-1956, søn af Agnes Marie og Chr. Rasmussen.
Parret har børnene: Kim, født den 14.-11.-1981 og Pia, født den 22.-2.-1984.
T.E.R. overtog gården sammen med sin svigermor den 1.-4.-1983 fra Tove Brun
Sørensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1913, kostald og svinestalden er fra omkring 1800. På gården er
der 1 plansilo til korn og kold lufts tørreri.
STAKROGEVEJ 8, "STENAGERGAARD", OMVRÅ, 7330 BRAN
DE, tlf. 75-345351.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer,
født den 29.-5.-1953, søn af Erna
Maria og Erling Midtgaard Peder
sen, gift den 2.-10.-1976 med
Johanne Nielsen, dagplejemor,
født den 14.-1.-1955, datter af
Minna og Peter Fredborg Niels
en. Parret har børnene: Johnny,
født den 16.-3.-1979 og Joakim,
født den 19.-5.-1981.
J.P. overtog gården den 1.-1.-1980 fra Arne Dalstrøm.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gangen, senest i 1988, kostald
opført 1900 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandindsmaskine
samt kombifyr.

STAKROGEVEJ 11, OMVRÅ,
7330 BRANDE, tlf. 75-345486.
PER RAHBEK NIELSEN, special
arbejder, født den 23.-8.-1960,
søn af Nelly og Tonny Nielsen,
bor sammen med Anne Mette
Vestergaard, korrespondent, født
den 1.-10.-1963, datter af Vera
og Børge Vestergaard. Parret
har datteren Ina, født den
30.-1.- 1989.
P.R.N. overtog gården den 10.11.-1988 fra Jan Nielsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1970, kostald og lade opført 1940.
STAKROGEVEJ 23, "SKOVBJERGGAARD", NORDBY, 7330 BRANDE, tlf. 75-345021.
OVE GEJL CHRISTENSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1933, søn af Elisabeth Gejl og
Poul Christensen, født den 5.-6.-1958 med Erna Jensen, husmor, født den 5.-6.-1937,
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datter af Margrethe og Johan
Jensen. Parret har børnene: Git
te, født den 22.-12.-1958, Jette,
født den 29.-1.-1963, Poul, født
den 14.-3.-1964 og Christian,
født den 18.-10.-1972.
O.G.C. er formand for Sdr. Om
me og Ringgives Hesteforsikring.
Han overtog gården den 1.-7.-1963
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
50 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1868 og re
staureret 1973, kostald, svinestald og lade er opført 1932, maskinhus 1980, minkhal
1985, desuden er der et foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer,
4 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM. Minkproduktionen er på 420 minktæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn, varm lufts tørreri samt halmfyr.
STAKROGEVEJ 28, NORDBY,
7330 BRANDE, tlf. 75-345119.
HERLUF JENSEN, landmand,
født den 31.-1.-1932, søn af Me
ta Kirstine og Søren P. Jensen,
gift den 5.-8.-1955 med Elly
Margrethe Madsen, husmor, født
den 30.-12.-1933, datter af Otilia og Lenus Madsen. Parret har
børnene: Finn, født den 25.-11.1957, Allan, født den 6.-5.-1960,
Henrik, født den 18.-4.-1963,
Tommy, født den 9.-6.-1967 og
Lisbeth, født den 13.-9.-1971.
H.J. er depotindehaver for Vitfoss Foderstoffer og har været på højskole med
landbrugsfag. Han overtog gården den 15.-7.-1955 fra Jens Bækgaard Laursen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19,3 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1975, kostald opført 1939, lade 1958,
svinestald 1973 og maskinhuse 1970 og 1973. Gårdens besætning er på 1 årsko og 1
ungdyr, begge krydsninger, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 60
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENDALVEJ 3,
"STENHØJGAARD", BRANDLUND, 7330
BRANDE, tlf. 97-187038.
POUL ERIK CLEMENS PEDER
SEN, gårdejer, født den 15.-9.1939, søn af Elna og Morten
Christian Pedersen, gift den 6.5.-1966 med Birthe Pedersen, spe
cialarbejder, født d. 19.-1.-1943,
datter af Signe og Ole Dejgaard.
Parret har børnene: Mette, født
den 6.-1.-1968 og Flemming, født
den 17.-5.-1970.
P.E.C.P. har været på Vejlby-Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-1.-1966 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha., der er 4,4 ha. skov.
Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1978, kostald og svinestald 1928, lade og maskinhus 1930 og
hønsehus 1979. Hønsehuset er beregnet til ca. 10.000 æglæggende høns, p.t. er der
2.800 høns. På gården er der 2 fodersiloer.
SØNDERKÆRVEJ 3, "SØNDERKÆRGÅRD", SØNDERKÆR, 7330
BRANDE, tlf. 97-187213.
LEO RYGAARD, gårdmand, født
den 9.-11.-1956, søn af Anna og
Hans Rygaard, gift den 7.-4.-1977
med Daisie Christensen, butiksas
sistent, født den 16.-1.-1957, dat
ter af Birthe og Erling Christen
sen. Parret har børnene: Lars,
født den 15.-11.-1979 og Lone,
født den 14.-6.-1982.
L.R. er slagteriarbejder. Han o-

vertog gården den 1.-10.-1982 fra Elias Kjær Eriksen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostald 1984 og maskinhus 1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 1 ungdyr og 19 slagtekalve af blandet race. På gården er 1 traktor
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERKÆRVEJ 4, "VIGKÆRGAARD", UHRE, 7330 BRANDE,
tlf. 97-187137.
KRISTIAN KRISTENSEN, gårdej
er, født den 11.-6.-1942, søn af
Dorthea og Anders Peter Kristen
sen. Broderen, Svend Kristensen,
født den 6.-9.-1939, er medejer
af gården.
Brødrene overtog gården den 1.5.-1970 fra deres far.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
37,5 ha., heraf 1 ha. mergelgrav,
der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1988, kostald opført 1900 og maskinhus
1974/75. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 90 ungdyr af racen
SDM. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØNDERKÆRVEJ 7, UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187071.
ERNST JØRGENSEN, gårdejer, født den 21.-3.-1927, søn af Margrethe og Georg
Jørgensen.
E.J. har været på Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 6,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostald 1976 og maskinhus 1972. Gården drives med
en kvægproduktion på 24 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SØVEJ 3, "RONDELY", BORUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-180284.
ANTON FREDERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 15.-10.-1897, søn af Amalie
Henriette og Hans Kristian Andersen, gift den 15.-11.-1925 med Kamilla Johanne
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Nielsen, født den 9.-1.-1902, dat
ter af Martha Maria og Niels
Christian Nielsen. Parret har bør
nene: Aage Vilhelm, født den
8.-9.-1927, Harry Johannes Chri
stian, født i 1929 og Martha,
født den 20.-2.-1932.
A.F.A. overtog gården den 15.11.-1925 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5,5
ha.
Stuehuset er opført omkring 1800
og restaureret i 1939, svinestald
og lade er opført 1939.
SØVEJ 7, "LILLE KRONBORG",
BORUP, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-180936.
PEDER ANDERSEN, gårdejer,
født den 14.-2.-1921, søn af Ma
rianne og Ole Andersen, gift den
15.-12.-1950 med Martha Ander
sen, medhjælpende hustru, født
den 20.-2.-1932, datter af Kamil
la og Anthon Andersen. Parret
har børnene: Jonna, født den
1.-9.-1952, John, født den 3.9.-1954, Britta, født den 2.-12.1957 og Mille, født den 26.-2.-1964.
P.A. driver maskinstation. Han overtog gården den 1.-11.-1950 fra sin far.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 24 ha. Der er lejet 12.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1963, kostald opført 1930, lade 1911 og
maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og
kartofler. Der drives maskinstation fra ejendommen og maskinparken består af 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 gummiged, 1 rendegraver og varm
lufts korntørreri. Gården drives sammen med Borupvej 17.
TARPVEJ 3, "ENGGAARD", TARP,
7330 BRANDE, tlf. 97-180663.
PEDER PEDERSEN, gårdejer,
født den 23.-8.-1905, søn af Kir
stine og Niels Skærlund Peder
sen, gift den 14.-12.-1934 med
Marthe Kristensen, husmor, født
den 1.-3.- 1909, datter af Mette
Kirstine og Peder Hermann Kristensen.
P.P. overtog gården i 1934 fra
sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 29
ha. Der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1700-tallet og restaureret i 1960, kostald og lade opført
1924 og svinestalden er fra sidst i 1700-tallet.

TARPVEJ 15, "MØLLEGÅRDEN", 7330 BRANDE.
HOLGER P1SCHARDT OLESEN, gårdejer, født den 2.-6.-1945, søn af Ane Elise og
Jeppe G. Olesen, gift den 9.-8.-1969 med Esther Kragsig, medhjælpende hustru, født
den 30.-11.-1947, datter af Rigmor og Peder Kragsig. Parret har børnene: Jørgen, født
den 16.-4.-1970, Rigmor, født den 7.-2.-1974, Elise, født den 30.-12.-1975 og Karin,
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Holger Pischardt Olesen har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-6.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21 ha., der er forpagtet ca. 20 ha.
Stuehuset er opført 1930, kostald og svinestald er ligeledes fra 1930. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TARPVEJ 39, "SLOTSGÅRDEN", UHRE, 7330 BRANDE, tlf. nr. 97-187112.
JENS LAURSEN, gårdejer, født den 30.-9.-1942, søn af Ellen og Iver Laursen, gift d.
18.-12.-1984 med Ellen Frydensberg, husmor, født den 2.-7.-1962, datter af Erna og
Poul Erik Frydensberg. Parret har børnene: Pia, født den 10.-12.-1966, Ivar, født den
29.- 3.-1972, Anne, født den 22.-6.- 1981 og Maria, født den 8.-11.- 1984.
J.L. overtog gården den 15.-11.-1966 fra Niels Ebbesen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 60 ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. hede. Der er
forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1866, kostalde 1932 og 1973, ungdyrstald 1975, kartoffelhus 1978,
maskinhus og foderhus 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 70
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler
og korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 frontlæsser, plansilo til korn, varm
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet, der er 1 fast medarbejder og der bruges 1
skoledreng til hjælp.
THYREGODVEJ 153, "MELDGAARD", GRARUP, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-180785.
VERNER SØRENSEN PORSBJERG,
gårdejer, født den 5.-98.-1939,
søn af Kristiane og Søren Søren
sen, bor sammen med Kirstine
Ruskjær, fjernskriveroperatør,
født den 27.-2.-1947, datter af
Anna og Poul Ruskjær. Parret
har børnene: Søren, født den 25.2.-1967, Martin, født den 21.-8.1970, Pernille, født den 22.-1.1972, Mette, født den 10.-4.-1973, Jan, født den 18.-12.-1974, Stine, født den
1.-12.-1975 og Trine, født den 26.-6.-1984.
V.S.P. er vurderings inspektør for DLR. Han overtog gården den 5.-8.-1964 fra Ernst
Arvad.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 59,9 ha.
Stuehuset er opført 1914 og rstaureret 1986, der er 3 kvægstalde bygget 1954-71,
svinestald opført 1896, 2 lader fra 1954 og 1973, maskinhus 1973, foderhuse 1976 og
1981, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 82 årskøer og 111 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærske, 3 vandingsmaskiner, tårnsilo
til korn, kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er 1 fast fodermester, desuden er der 1 dreng til hjælp og der bruges en del
maskinstation. Gården drives sammen med Thyregod vej 162, som er beboet af foder
mesteren.

THYREGODVEJ 162, "MOSEGÅRDEN", GRARUP, 7330 BRANDE.
VERNER SØRENSEN PORSBJERG, gårdejer, omtales under Thyregodvej 153.
V.S.P. overtog gården den 1.-10.-1986 fra Hanne M. Berker.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 52,9 ha., heraf 12,6 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1987, kostald og lade opført 1914 og
maskinhus 1896. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
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kartofler og korn. Der er 1 plan
silo til korn og kold lufts tørreri.
Gården drives sammen med
"Meldgaard", Thyregodvej 153.

THYREGODVEJ 165, GRARUP, 7330 BRANDE, tlf. 97-182789.
OLE ANDERSEN, maskinarbejder, født den 21.-1.-1948, søn af Lilly og Tage Ander
sen, gift den 9.-11.-1974 med Mona Søndergaard, grillbarindehaver, født den
3.-6.-1954, datter af Ellen og Otto Søndergaard. Parret har børnene: Charlotte, født
den 17.-3.-1975 og Claus, født den 28.-4.-1978.
O.A. overtog gården den 1.-10.-1981 fra Aase Hansen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 7,8 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1986, der er bygget hestestald i 1975 og
gårdens besætning er på 3 rideheste.
THYREGODVEJ 169, GRARUP,
7330 BRANDE.
IB EMBORG, gårdejer, omtales
under Hastrupvej 9.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 41
ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1943 og re
staureret 1981, hønsehus opført
1930 og lade 1967, desuden er
der en gastæt silo. Gården driv
es med en produktion på 4.500
høns. Gården drives sammen
med Hastrupvej 9.
THYREGODVEJ 170, "KOKKELUNDSDAHL ", GRARUP, 7330
BRANDE, tlf. 97-180678.
THOMAS MATHIASEN, husmand,
født den 3.-2.-1922, søn af Eline
Margrethe Vang og Jens Peter
Mathiasen, gift den 9.-7.-1948
med Else Birgitte Pedersen, født
den 6.-3.-1924, datter af Kristi
ane Magdalene og Peter Marius
Pedersen. Parret har børnene:
Erling, født den 21.-9.-1949 og
Tove, født den 8.-3.-1977.
T.M. arbejder lidt på Midtjysk Savværk, han har været på husmandsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1975 fra Cecilie Andersen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1980. T.M. har ca. 10 bifamilier. Der er 1
traktor og 1 vandingsmaskine.

-90-

THYREGODVEJ 173, "KOKKE
LUNDSBJERG", GRARUP, 7330
BRANDE, tlf. 97-181731.
BJARNE EMBORG JENSEN, an
lægsgartnermester, født den 10.4.-1951, søn af Minna Madsen og
Henning Jensen, gift den 17.-11.1984 med Bente Nielsen, medhjælp
ende hustru, født den 21.-10.1962, datter af Johanne og Tage
Nielsen. Parret har børnene: Ron
ni, født den 11.-7.-1985 og Mor
ten, født den 30.-5.-1988.
B.E.J. overtog gården den 1.-11.-1988 fra Ole Pedersen.
Areal 2 ha., der er frasolgt ca. 25 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1987 og 1988, kostald og svinestald fra 1910
er ombygget til kontor og dobbelt garage i 1989, lade og foderhus er opført 1917. Der
er 4 traktorer, 1 bobeat (mini doser). Der er 6-8 fastansatte.
THYREGODVEJ 174, SKOVBJERG
GÅRD", GRARUP, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-182693.
SVEND NIELSEN, murer, født
den 17.-11.-1957, søn af Elna og
Verner Nielsen, gift den 12.-7.1980 med Linda Grarup, landmålertekniker, født den 8.-11.-1960,
datter af Martha og Kristian
Grarup. Parret har børnene: Lau
ra, født den 21.-1.-1984, Rasmus,
født den 19.-4.-1985 og Jesper,
født den 21.-9.-1987.
S.N. overtog gården den 1.-2.-1983 fra DLR.
Ejendomsskyld 585.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1984, kostald opført 1914, lade 1877 og
maskinhus 1977. På gården er der 2 traktorer og træfyr.

THYREGODVEJ 178, ASKJÆR,
7330 BRANDE, tlf. 75-734089.
MARTIN BJARNE SØRENSEN,
gårdejer, født den 23.-1.-1946,
søn af Jenssigne Mary Amalie og
Jens Kristian Sørensen, gift den
24.-10.-1970 med Ingelise Laur
sen, kontorassistent, født den
10.- 3.-1949, datter af Ellen og
Iver Laursen. Parret har børnene:
Helle, født den 17.-11.-1973,
Kristian, født den 28.-9.-1976 og
Andrea, født den 20.-5.-1985.

M.B.S. overtog gården den 1.-9.-1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1985, kostald 1973 og maskinhus 1978, desuden er der en gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, kartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der
er 1 skoledreng til hjælp.
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DE, tlf. 97-180920.
CARSTEN GRARUP, gårdejer,
født den 8.-4.-1929, søn af Karen
og Martin Grarup, gift den 3.-8.1957 med Esta Rydborg, sygeple
jerske, født den 17.-2.-1931, dat
ter af Metha og Ejnar Rydborg.
Parret har børnene: Søren, født
den 17.-6.-1958, Morten, født
den 21.-9.-1965 og Steffen, født
den 30.-1.-1967.

C.G. overtog gården den 10.-12.-1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 54,5 ha., der er frasolgt 50 ha. 1 ha. er marginaljord.
Stuehuset er opført 1908 og restuareret 1985, kostald, svinestald og lade er opført
1913 og foderhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
kartofler, byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
TRÆLUNDVEJ 3, "BECHGÅRD",
OMVRÅ, 7330 BRANDE, tlf. nr.
75-345214.
OVE KROGH, pensionist, født
den 15.-4.-1914, søn af Frederik
ke Krammron, gift den 1.-12.1936 med Anna Therkildsen, pen
sionist, født den 21.-3.-1916, dat
ter af Laura og Theodor K. Ther
kildsen. Parret har børnene: Lau
ra, født den 15.-9.-1938, tvilling
erne Gerda og Inger, født den
4.-6.-1944 og Bente, født den
21.-4.-1951.
O.K. har været på Borris Landbrugsskole samt på kontrolskole på Lolland. Han overtog
gården den 1.-4.-1936 fra JAK.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 1,1 ha., der er frasolgt 13,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1886 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade er
opført 1886, bygningerne er restaureret i 1934, maskinhus opført 1960. Der er 1
traktor.

UHRE BYVEJ 37, "LERBJERGGAARD", 7330 BRANDE, tlf.
97-187192.
CHRISTEN SØNDERGÅRD, gård
ejer, født den 11.-10.-1950, søn
af Minna og Julius Søndergaard,
gift den 8.-6.-1979 med Tove
Mathiasen, gårdejer, født den 8.3.-1957, datter af Birgitte og
Thomas Mathiasen. Parret har
børnene: Thorbjørn, født den 29.3.-1980, Lykke, født den 21.-10.1981, Daniel, født den 24.-9.-1983
og Lennart, født den 27.-9.-1986.

T.M. driver lidt planteskole.
C.S. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Uhre
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Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 48,6 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. mose og kullejer.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1989, kostald opført 1964, ungdyrstald 1952,
lade 1978 og maskinhus 1969, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 siagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og korn. Der er 3 trakto
rer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo til korn, varm lufts tørreri samt anpart i Uhre
Vindmøllepark. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UHREVEJ 9, "NØRRE TARP",
TARP, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187210.
EJNAR NYGAARD JOHANNESEN,
gårdejer, født den 9.-11.-1956,
søn af Asta og Peter Nygaard
Johannesen, gift den 21.-6.-1985
med Dorte Frendrup, pædagog,
født den 8.-9.-1958, datter af
Dorthy og Andreas Jensen Fren
drup. Parret har børnene: Gita,
født den 23.-6.-1981 og Dina,
født den 1.-5.-1987.
E.N.J. har været på Grindsted Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Uhre og
Omegns Vindmøllelaug, i bestyrelsen for Brande-Thyregod Landboforening og i Brande
egnens Mælkeleverandørforening. Han overtog gården den 24.-6.-1981 fra Karl Kristian
Svinbæk Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt ialt 23,7 ha. Der er forpagtet
27,5 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1973, ny kostald opført 1985, gammel stald
fra 1905 er ombygget i 1960, svinestalden fra 1930 er ombygget til kalve i 1985,
maskinhuse opført 1977 og 1986, desuden er der en gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 66 årskøer og 88 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo til korn, varm lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset og der er anpart i Uhre Vindmøllelaug. På gården er der 1 fast medarbejder.
UHREVEJ 12, BRANDLUND,
7330 BRANDE, tlf. 97-187049.
JENS KRAGSIG KRISTENSEN,
gårdejer, født den 5.-5.-1905,
søn af Mathilde og Mathias Kri
stensen, gift den 19.-5.-1956
med Ingeborg Ringgård, medhjælp
ende hustru, datter af Amalie og
Andreas Ringgård. Parret har
børnene: Martin, født den 19.-5.1957 og Kirsten, født den 14.-6.1959.
J.K.K. har været på Borris
Land
brugsskole. Han overtog gården i 1939 fra sin far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1939, kostald 1939, svinestald 1973, lade 1947 og maskinhus 1974,
desuden er der en gylletank. Gårdens besætning er på 35 ungdyr af racen SDM,
desuden er der 3 årssøer, der sælges ca. 50 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, plansilo til
korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
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UHREVEJ 13, "KIRKEBERG",
KIRKEBERG, 7330 BRANDE, tlf.
97-187282.
ERLING KRISTENSEN, vognmand,
født den 10.-11.-1951, søn af
Julie og Bernhard Kristensen,
gift den 26.-1.-1973 med Anne
Marie Skærlund, kontorassistent,
født den 15.-2.-1954, datter af
Gudrun og Cenius Skærlund. Par
ret har børnene: Anita, født den
20.-5.- 1973 og Tina, født den
28.-1.- 1975.
E.C. driver vognmandsforretning. Han overtog gården den 1.-5.-1985 fra Jens Møller
Hansen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 1 ha., der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1982/83, hestestald opført 1929, lade 1935,
maskinhus 1956 og garage 1988. Gårdens besætning er på 12 heste, det er rideheste og
avlsdyr. På gården er der træfyr. I forbindelse med vognmandsforretningen er der 2
lastbiler og der er ansat 1 chauffør.
USSELTOFTVEJ 2, "NORDLUND",
DØRSLUND, 7330 BRANDE, tlf.
97-183700.
SUZANNE THYRRING-JOHANSEN,
født den 16.-6.-1949, datter af
Edith og Carl-Christian Oettin
ger, gift den 11.-6.-1988 med
Christian Thyrring-Johansen, di
rektør, født den 31.-10.-1951,
søn af Ebba Ruth og Svend
Thyrring- Johansen. Parret har
datteren Louise, født den 22.-11.1978.
S.T.J. overtog gården den 1.-7.- 1988 fra Jørgen Nielsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 19,2 ha. Der er bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1971, kostald og lade er opført 1956.

USSELTOFTVEJ 4, "MODELGÅRDEN", DØRSLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-181728.
PER SVENSTRUP, gårdejer, omtales under Usseltoftvej 9.
P.S. overtog gården den 1.-11.-1982 fra Jens Ove Mortensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 76 ha., heraf 20 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset er opført omkring 1868 og restaureret 1984. P.S. driver designervirksomhed
fra gården under navnet "Modelgården". Planteproduktionens salgsafgrøder er kartof
ler, korn, ærter og raps. Gården drives sammen med Usseltoftvej 9.
USSELTOFTVEJ 5, "GODTHÅB",
7330 BRANDE.
ANNA MARIE PANDURO, syge
hjælper, født den 29.-10.-1948,
datter af Ellen og Hans Laursen,
gift den 9.-1.-1971 med Jens Ole
Panduro, kommunal souschef,
født den 1.-1.-1949, søn af Maria
og Svend Panduro. Parret har
børnene: Jesper, født den 11.-10.1971 og Janus, født den 25.-9.1975.
A.M.P. driver hestestutteri. Hun
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overtog gården den 15.-8.-1979 fra Bent Madsen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 18 ha., heraf ca. 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1988, hestestald opført 1933 og lade 1976.
Gården drives som hestestutteri med en besætning på 9 travheste samt 2 stk. opdræt
årligt. Der er 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg.

USSELTOFTVEJ 9, "NYTOFT", DØRSLUND, 7330 BRANDE, tlf. 97-181728.
PER SVENSTRUP, gårdejer, født den 8.-3.-1941, søn af Karen og Holger Svenstrup,
gift den 23.-4.-1966 med Kirsten Schultz, designer, født den 15.-5.-1947, datter af
Gudrun og Ove Schultz. Parret har børnene: Lone, født den 28.-3.-1967, Dorthe, født
den 9.-1.-1969 og Michael, født den 28.-3.-1970.
K.S. driver egen designervirksomhed.
P.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er formand for andelskartoffelmels
fabrikken Midtjylland og i bestyrelsen for kartoffelmelscentralen i Lind. Han overtog
gården den 1.-6.-1973 fra Jens Nytoft.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 20 ha. eng, skov og
mose.
Stuehuset er opført 1977, kostald og laden er fra omkring 1900 og maskinhuset fra
1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn,
ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, plansilo til
korn, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr, desuden er der et kartoffelhus fra
1976. Der er 1 halvårlig medhjælp. Gården drives sammen med Usseltoftvej 4.

USSELTOFTVEJ 12, "LILLE NY
TOFT", USSELTOFT, 7330 BRAN
DE, tlf. 97-181004.
HØJDAL RAUFF, gårdejer, født
den 25.-4.-1930, søn af Ragnhild
og Søren Rauff, gift den 6.-6.1964 med Ritha Søndergaard, køk
kenassistent, født d. 18.-5.-1943,
datter af Maria og Kristian Søn
dergaard. Parret har børnene:
Torben, født den 14.-7.-1965 og
Bøje, født den 27.-6.-1968.
H.R. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra Herluf Brandt Andersen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 17 ha., der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1986, svinestald opført 1914 og lade 1947.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og tårnsilo til korn.
USSELTOFTVEJ 13, "MELDGÅRD",
USSELTOFT, 7330 BRANDE, tlf.
97-183608.
OLE PEDERSEN, elektronikmeka niker, født den 28.-3.-1962, søn
af Signe Lilly og Oluf Pedersen,
gift den 8.-3.-1986 med Elisabeth
Zachrau, fritidspædagog, født
den 22.-4.-1954, datter af Mere
te og Kaj Zachrau.
O.P. har Dansk Off-Roadteknik.
Han overtog gården den 15.-7.1988 fra Carsten Nielsen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1983, kostald, svinestald og lade er opført
1934. På gården drives der hundekennel under navnet "Lanyard", der er Blodhunde og
der er Odderhunde.
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NIELS HVORSLEV SØRENSEN, fængselsbetjent, født den 30.-11.- 1956, søn af Gunhild
og Preben Hvorslev Sørensen, gift den 13.- 5.-1978 med Susanne H. Munch, sygehjæl
per, født den 25.-6.-1958, datter af Esther og Karl Munch. Parret har børnene:
Preben, født den 3.-4.-1977 og Marianne, født den 13.-5.-1981.
N.H.S. overtog gården den 1.-8.-1987 fra Kirsten Grarup.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29,9 ha., heraf 2 ha. skov og 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1987, kostald og svinestald opført 1850,
rundbuestald 1979/80 og maskinhus 1978. Gården drives med en kyllingeproduktion på
24.000 stk. årligt, desuden er der 3 ammekøer og 2 ungdyr, Charolaiskrydsninger, samt
2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og tårnsilo til korn samt kombifyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

VEJLEVEJ 137, GRARUP, 7330
BRANDE, tlf. 97-180714.
LUND DICKMANN JENSEN, ar
bejdsmand, født den 29.-6.-1952,
søn af Anna og Christian Jensen,
bor sammen med Hanne Lindhardtsen, syerske, født den 22.-8.1957, datter af Andrea og Otto
Morsing Lindhardtsen. Parret har
børnene: Mette Cecilia, født den
23.-1 1.- 1982 og Morten, født
den 24.- 11.-1985.
L.C.J. overtog gården den 1.-6.1982 fra Metha Skjøde. Ejendomsskyld 300.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1982, kostald opført 1914, lade 1955 og
svinestald 1965. Gårdens besætning er på 2 får. Der er 1 traktor.
VEJLEVEJ 141, GRARUP, 7330
BRANDE, tlf. 97-180926.
SØREN LANGKJÆR MORTENSEN,
gårdejer, født den 28.-12.-1914,
søn af Anne Marie og Christian
Mortensen, gift den 19.-4.-1946
med Lene Green, husmor, født
den 26.-8.-1923, datter af Kir
stine og Laurids Green. Parret
har børnene: Henning, født den
17.-12.-1943 og Marie Kirstine,
født den 29.-10.-1947.
L.G. døde den 16.-4.-1976.
S.L.M. overtog gården i 1932 fra sin far.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 20 ha., heraf 0,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret omkring 1964, kostald opført 1914, svinestalde
1914 og 1965, lade 1966 og maskinhus 1940. Gården drives med en svineproduktion på
4 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
fabrikskartofler og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo til korn.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VEJLEVEJ 145, "KATHØJGAARD", ASKJÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-182218.
MATHILDE SØRENSEN, gårdejer, født den 29.-4.-1910, datter af Laura og Jens Peter
Ejlar Pedersen Langkjær, gift den 16.-11.-1931 med Peter Risbjerg Sørensen, gårdejer,
født den 1.-5.-1907, søn af Johanne Skovbjerg og Søren Kristian Risbjerg Sørensen.
Parret har børnene: Søren, født den 16.-9.-1934 og et plejebarn, Grethe, født den
29.-9.-1936.

-96-

Peter Sørensen døde i 1976. Han overtog gården den 31.-10.-1931 fra Skov Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha. eng, der er 1,7 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført omkring 1800, kostald, svinestald og lade er opført 1955 samt
maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer og 6 ungdyr af
racen RDM, desuden produceres ca. 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, sukkerroer og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne, plansilo og tårnsilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet,
desuden arbejdet broderen Adolf Risbjerg Sørensen, på gården.
VE3LEVE3 149, "NØRASK3ÆRGÅRD", ASK3ÆR, 7330 BRANDE, tlf. 97-180201.
NØRGAARD ASK3ÆR PETERSEN, gårdejer, født den 21.-6.-1913, søn af Lene Maria
og Peter Madsen Petersen.
N.A.P. overtog gården sammen med sin bror, 3acob Askjær Petersen, den 1.-6.-1954
fra moderen. Brødrene er 3. generation. Broderen 3.A.P. døde i 1986.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal ca. 80 ha., heraf 15 ha. skov, som er frasolgt i 1988.
Der er bortforpagtet ca. 20 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald og lade 1903 samt svinestald 1939. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VE3LEVE3 153, ASK3ÆR, 7330
BRANDE, tlf. 75-734342.
EDWARD HANSEN, gårdejer,
født den 20.-6.-1933, søn af Ce
cilie og Viggo Kristian Hansen,
gift den 2.-3.-1957 med Ragna
Sørensen, født den 27.-9.-1932,
datter af 3ensigne Mary Amalie
og 3ens Kristian Sørensen. Parret
har børnene: Lisbeth, født den
27.-12.- 1957, Lisbeth, født den
3.-2.-1960 og Bent Valdemar,
født den 24.- 12.-1962.
E.H. overtog gården den 15.-1.-1956 fra Robert Egsgaard.
Ejendomsskyld 840.000. Areal ca. 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er ca. 0,5 ha.
plantage.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1971, svinestald opført 1965, lade 1979 og
maskinshus 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
kartofler og korn. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 vandingsmaskine og
halmfyr.

VESTERDAMVE3 11, "AAGAARD",
UHRE, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-187041.
CILIUS KNUDSEN, gårdejer,
født den 11.-8.-1924, søn af 3ohanne og Kristian Smed Knud
sen, gift den 8.-7.-1953 med
Erna Hansen, hjemmehjælper,
født den 31.-3.- 1933, datter af
Kirstine Marie og Peter Hørup
Hansen. Parret har børnene:
Kresten Peter, født den 1.-12.1953, Bent, født den 4.-5.-1955
og 3ytte Marie, født den 27.-11.-1960.
C.K. overtog gården i 1952 fra sin far.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ,8, ha., der er 11 ha. hede, mose

-97-

og skov.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1968, kostalden fra 1850 er tilbygget i 1961,
lade opført 1850 og maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 12 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 5 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornmagasin
samt anpart i Uhre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VILDKJÆRVEJ 30, "VILDKJÆR",
OMVRÅ, 7200 GRINDSTED, tlf.
75-345217.
JESPER HARTKOPF, læplantnings
konsulent, født den 24.-3.-1954,
søn af Elene og Otto Georg Hartkopf, gift den 23.-5.-1980 med
Elin Marie Tarpgaard, lærer, født
den 23.-11.-1953, datter af Dag
ny og Marius Tarpgaard. Parret
har børnene: Rune, født den 23.9.-1981, Bjarke, født den 22.-4.1984 og Anne, født den 17.-12.1986.
J.H. er uddannet skovfoged. Han overtog gården den 1.-8.-1983 fra Kaj Åmann.
Areal 27,5 ha., heraf 22 ha. skov, hede og plantage.
Stuehuset er opført 1973 og moderniseret 1984. På gården er der 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØGELUNDVEJ 16, "HALLUNDBÆKGAARD", HALLUNDBÆK,
7330 BRANDE, tlf. 75-345398.
ORLA KALHØJ, gårdejer, født
den 17.-8.-1946, søn af Ellen og
Marinus Kalhøj, gift den 29.-4.1967 med Ulla Hovgaard, sekre
tær, datter af Karen Marie og
Valentin Hovgaard. Parret har
børnene: Bruno, født den 23.9.-1967, Esben, født den 10.-3.1973 og Kirstine, født den 20.2.-1986.
O.K. har været på Grindsted Landbrugsskole, desuden har han teknisk landbrugsuddan
nelse fra Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforeningen. Han
overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf 10 ha. skov og mose. Der er forpagtet
40 ha.
Stuehuset er opført 1904 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1954, værksted og
garage 1884, lade 1903 og maskinhus 1984. Gården drives med en ammekobesætning
på 35 ammekøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve, krydsninger af racerne SDM og
Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps, ærter og
græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 majshøster, 1
majssåmaskine, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

ØGELUNDVEJ 63, "RØRBJERG", HALLUNDBÆK, 7330 BRANDE, tlf. 75-348015.
IDA AUGUSTA EGEBJERG VINDING, gårdejer, født den 6.-7.-1915, datter af Anne og
Kresten Egebjerg Jensen, gift den 1.-3.-1935 med Jens Vinding, landmand, født den
9.-6.-1915, søn af Iverine og Knud Vinding. Parret har børnene: Sonja, født den
5.-4.-1935, Aase, født den 27.-7.-1938, Inga, født den 15.-11.-1941, Ella, født den
24.-2.-1944 og Ingolf, født den 10.-10.-1954.
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sin far, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 730.000. Areal
14,8 ha., heraf 0,5 ha. mergel
grav.
Stuehuset er opført 1974, kostald
og svinestald er fra sidst i 1800tallet og begge er restaureret i
1950. Gårdens besætning er lidt
blandet kvæg. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og rug. Der
er 1 traktor. Sønnen Ingolf driver

gården, han har selv en gård i Ribe Amt.
ØRBÆKVEJ 76, 7330 BRANDE.
ANDERS LAURSEN, gårdejer,
omtales under Nordlundvej 178.
A.L. overtog gården den 1.-9.1962 fra Søren Lykkegaard.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 10
ha.
Stuehuset er opført 1900 og re
staureret 1970, kostalde 1900 og
1970. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af fabrikskartofler og konsumkar
tofler. Gården drives sammen
med Nordlundvej 178. Stuehuset er udlejet.

ÄGÄRDVEJ 1, ARVAD, 7330 BRANDE, tlf. 97-182068.
BIRGITTE BRUUN DE NEERGAARD, dambrugsejer, født i 1946, datter af Hanne og
Axel Jacobsen, gift den 4.-7.-1970 med Johan Bruun de Neergaard, arbejdsfordelerassistent, født i 1942, søn af Karen Mary og Willy Bruun de Neergaard. Parret har
børnene: Wagn, født i 1975 og Lucas, født i 1986.
B.B.D.N. overtog gården den 1.-6.-1979 fra Hans Ebdrup.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1977. Ejendommen drives med dambrug, der produceres ca. 100
tons årligt.

ÄGÄRDVEJ 3, "ØSTERARVAD",
ÄGÄRD, 7330 BRANDE, tlf. nr.
97-180962.
BENTE LEO NIELSEN, landmand,
født den 9.-2.-1954, datter af
Birthe og Leo Nielsen, bor sam
men med Jens Christian Grønning,
landmand, født den 6.-3.-1965,
søn af Karen og Ejler Grønning
Hansen. Parret har børnene: Ma
rianne, født den 13.-3.-1978 og
Martin, født den 2.-8.-980.
B.L.N. overtog gården den 1.-12.1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 22 ha. skov, eng
og grusgrav.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1975/76, kostald og lade opført 1929,
svinestald 1963, maskinhuse 1970 og 1987 samt foderhus 1968. Gården har en
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hønsebestand på 9.500 stk., desuden er der 10 ammekøer og 10 slagtekalve af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter, raps og frem
avlsbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, korntørreri, 1
gummiged og halmfyr. Der er 3 skoledrenge til hjælp på gården, som drives sammen
med Tykskovvej 8.

ÅGÅRDVEJ 6, "NØRREÅGÅRD", ÅGÅRD,
7330
BRANDE, tlf. 97-180658.
JØRN HORNBECH MOR
TENSEN, gårdejer, født
den 10.-11.-1943, søn af
Vita og Peter Mortensen,
gift den 7.-6.-1969 med
Karen Simonsen, født den
2.-2.- 1945, datter af Anna
Elisabeth og Anders Albert
Simonsen. Parret har bør
nene: Anders, født den
20.-5.- 1972 og Birthe,
født den 1.-4.- 1975.
J.H.M. har et hønseri på
A/S basis i Uhre, desuden har han Ågård Savværk, han har været på landbrugshøjskole,
han er i bestyrelsen for producentforeningen til private ægpakkerier. Han overtog
gården den 15.-2.-1972 fra Carl Henry Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 55 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald 1935, svinestald 1965, lade 1948, foderhus 1935,
maskinhus 1966 og 1978, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 53 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. og der er 5.500 æglæggende høns.
Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3
pumper og 2 vandingsmaskiner, tårnsilo til korn, varm lufts tørreri samt halmfyr. Der
er 1 fodermester og 1 skoledreng til hjælp.
ÅGÅRDVEJ 19, ÅGÅRD, 7330
BRANDE.
POUL ANKER LEVRING, gårdej
er, født den 22.-9.-1940, søn af
Bodil og Harry Levring, bor sam
men med Lis Mercy Jacobsen,
kommunalgartner, født den 24.2.-1946, datter af Christa Claus
en og Louis Korstoft. Parret har
børnene: Kirsten, født den
25.-6.- 1963, Susanne, født den
13.-3.- 1965 og Johan, født den
6.-6.- 1970.
P.A.L. driver lidt maskinstation. Han overtog gården den 12.-9.-1963 fra Carl Henry
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaueret 1987, svinestalde opført 1960 og 1963, lade
1963 og maskinhus 1972. Gården drives med en produktion på 2.200 æglæggende høns.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der er 6 traktorer, 2
mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1 gummiged, tårnsilo til korn og varm lufts tørreri.
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HERNING KOMMUNE
AGERSKOVVEJ 51, "BAKKE
GÅRD", AGERSKOV, 7400 HER
NING, tlf. 97-116070.
NIELS GADEGAARD, gårdejer,
født den 28.-2.-1937, søn af Ma
rie og Ernst Gadegaard, gift den
23.-6.-1963 med Birgit Agnethe
Johansen, børnehavevikar, født
den 11.-5.-1942, datter af Elly
og Niels Johansen. Parret har
børnene: Conny, født den 2.-3.1965 og Gert, født den 19.-11.1968.
N.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1970 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1935.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1923 og senere restaureret, kostalden, hvis alder er ukendt, blev
ændret til svinestald i 1970, farestald opført 1977, laden blev ændret til goldsostald i
1971 og maskinhuset er fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer,
der sælges ca. 1.600 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. N.G. ejer og driver også Kalkærvej 8.

ALBÆKVEJ 18, "ALBÆK MASKINSTATION", ALBÆK, 7400 HERNING, tlf. 97-161411.
EVALD MØLGÅRD THOMSEN, maskinstationsejer, født den 27.-3.-1954, søn af Maren
og Kristian Mølgård Thomsen, gift den 21.-5.-1977 med Anette Olesen, sygehjælper,
født den 1.-4.-1958, datter af Viola og Marius Olesen. Parret har børnene: Morten,
født den 12.-3.-1978, Christina, født den 12.-2.-1981 og Kristian, født den 27.-12.1984. A.O. arbejder som deltids sygehjælper.
E.M.T. overtog første halvpart af gården den 1.-1.-1976 og anden del den 1.-1.-1986
fra sin far. Areal 1,2 ha.
Stuehusets alder er ukendt, maskinhuse er bygget 1969, 1974 og 1976. Gården drives
som maskinstation med følgende maskiner: 8 traktorer, 2 rendegravere, 1 gravemaski
ne, 2 selvkørende slamsugere, 1 slamsuger, roeoptager, bigballepresser, rundballepresser, almindelig presser, minitruck og andre nødvendig maskiner til moderne maskinsta
tion. Der er 6 faste medarbejdere.
ALBÆKVEJ 38, "PLANTAGEVEJ", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161138.
JENS AASTRUP, gårdejer, født den 1.-3.-1915, søn af Hilda og Vilhelm Aastrup, gift
den 6.-2.-1944 med Kirstine Andersen, husmor, født den 20.-6.-1920, datter af Hilda
og Steffen Andersen. Parret har børnene: Hilda, født den 24.-2.-1945, Sigrid, født den
15.-4.-1947, Ragna, født den 12.-5.-1950 og Asta, født den 15.-11.-1952.
J.AA. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1945 fra
sin far, som købte den i 1912. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere tilbygget og restaureret, kostalden fra
1915 er ændret til sostald i 1980, hvor der også blev bygget slagtesvinestald, laden fra
1915 er tilbygget 1955. Gården drives med en svineproduktion på 26 årssøer, der
produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og
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drives sammen med Tothøj vej 1.
ALBÆKVEJ 45, "ST. ALBÆK",
SNEJBJERG, 7400 HERNING,
tlf. 97-161513.
ALEX HANSEN, gårdejer, født
den 1.-8.-1954, søn af Ulla og
Svend Hansen, gift den 1.-8.-1975
med Karen Petersen, medhjælp
ende hustru, født d. 26.-3.-1953,
datter af Else og Henning Peter
sen. Parret har børnene: Andre
as, født den 18.-9.-1978 og Hen
rik, født den 18.-9.-1980.
Alex Hansen har været på Ham
merum Landbrugsskole, han er medlem af skolenævnet og overtog gården d. 1.-8.-1977
fra sine forældre, som købte den i 1970.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 77 ha., heraf 8 ha. eng og 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1986, sostald opført 1976, slagtesvinestald
1974, klimastald 1980-88, lade 1974, maskinhus 1982 og gylletanke 1980 og 1989.
Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges ca. 350 smågrise og
2.500 slagtesvin, desuden er der 3 avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, plansilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

ALBÆKVEJ 46, "LILLE ALBÆK", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161410.
JENS PETER HAUNSTRUP, gårdejer, omtales under Brunsbjergvej 1.
J.P.H. overtog gården den 3.-1.-1986 fra Thue Hansen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 30,8 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920, det er udlejet. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg, majs, græs og roer. Gården drives sammen med Brunsbjerg
vej 1.
ARNBORGVEJ 34,
"BJERRE
GAARD", FASTERHOLT, 7330
BRANDE, tlf. 97-188001.
PAULI BJERRE, gårdejer, født
den 25.-1.-1921, søn af Christence og Christian Bjerre, Fasterholt, gift den 2.-6.-1949 med
Anna Mette Grøndal, husmor,
født den 4.-10.-1919, datter af
Jensine og Jakob Grøndal, Thyre
god. Parret har børnene: Chri
stian, født den 16.-3.-1950, Er
na, født den 14.-5.-1951, Jakob,
født den 31.-8.-1952, Knud, født den 14.-2.-1955 og Arne, født den 9.-10.-1958.
P.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1949 fra
sin mor, nuværende ejer er 5. eller 6. generation på gården, som har været i slægtens
eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 20 ha. eng og skov
og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1960, svinestalde opført 1910, 1957 og 1986,
lade 1957, maskinhus 1970, kartoffelhus 1982 og gylletank 1986. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, 1
kartoffellægger, portionstørreri med varm luft samt blandeanlæg og fodringsanlæg.
Maskinstation bruges til høst.
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HANS JOHNSEN, gårdejer, født den 12.-12.-1936, søn af Marie og Aage Johnsen,
Bredsten.
H.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1964 fra
Ejler Kroer.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret senest i 1986, kostald opført 1955, lader 1951
og 1983, maskinhus 1955 og gylletank 1975. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler,
raps og korn. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
ASBJERGVEJ 8, "STORE ASBJERG", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136002.
JENS THYSSEN, gårdejer, født den 26.-6.-1961, søn af Karen og Hans Thyssen, gift
den 26.-7.- 1986 med Eva Bøgh Hansen, født den 9.-5.-1961, datter af Edith og Svend
Bøgh Hansen. Parret har sønnen Hans, født den 8.-2.- 1989.
J.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 26.-3.-1988 fra
Esben Lindholt.
Ejendomsskyld 2.630.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 6 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 90 ha.
Stuehuset er opført 1907 og senere restaureret flere gange, ungdyrstald opført 1978,
sostald og farestald 1989 løbestald 1929, slagtesvinestald og maskinhus 1977 og lade
1872, desuden er der en fodermesterbolig fra 1937. Gården drives med en svineproduk
tion på 120 årssøer, der produceres ca. 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, byg, hvede, rajgræs og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ASBJERGVEJ 12, "NYGÅRD", SINDING, 7400 HERNING, tlf. nr. 97-136069.
FOLMER JEPPESEN, landmand og graver, født den 27.-2.-1929, søn af Kirstine og
Alfred Jeppesen, gift den 8.-5.-1956 med Ninna Hansen, rengøringsassistent, født den
5.-2.-1935, datter af Helga og Hans Hansen. Parret har børnene: Benthe, født den
16.-6.-1957, Kirsten, født den 9.-9.-1959, Jørgen, født den 28.-4.-1964 og Kurt, født
den 4.-6.-1969.
F.J. er graver ved Sinding Kirke. Han overtog gården den 7.-3.-1956 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1913.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 22,5 ha., heraf 4,5 ha. mose og plantage. Jorden er
lejet ud.
Stuehuset er opført 1913 og senere restaureret, kostalden fra 1913 er udvidet i 1964,
lade opført 1913. På gården er der 1 traktor, plansilo og halmfyr.

AVLUMVEJ 19, "SKOVLUND", ØRRE, 7400 HERNING, tlf. 97-136052.
BIRTHE LYSGAARD, gårdejer, født den 7.-6.-1936, datter af Sigrid og Kristian
Lysgaard, Skjern, gift den 28.-2.-1958 med Hugo Pedersen, ingeniør, søn af Herdis
Mary og Richardt Pedersen, Ringkøbing. Parret har børnene: Kirsten, født den
23.-8.-1958, Mette, født den 13.-4.-1962 og Lene, født den 29.-6.-1967.
B.L. overtog gården den 24.-1.-1986 fra Knud Lysgaard.
Areal 13 ha., heraf 4 ha. skov.
"Skovlund"s stuehus er opført 1830 og restaureret 1976, lade opført 1986. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, rug og byg. Der er 1 traktor og halmfyr.
BASSUMGÅRDVEJ 6, "TJØRNELY", ØRSKOV, 7400 HERNING, tlf. 97-161072.
SINE MARIE ANDERSEN, landmand, født den 10.-2.-1911, datter af Inger og Anders
Kjeldsen, gift den 14.-12.-1933 med Svend Kristian Andersen, landmand, født den
25.-7.-1902, søn af Ane og Kristian Andersen. Parret har børnene: Gunnar, født d.
2.-9.-1934, Inger, født d. 19.-7.-1937 og Anders Kristian, født d. 2.-10.-1942.
Svend Kristian Andersen døde den 1.-10.-1986, han havde været på Borris Landbrugs
skole og overtog gården den 1.-12.-1933.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 13 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er lejet ud.
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"Tjørnely"s stuehus er opført
1903 og senere restaureret, ko
stalden fra 1903 er tilbygget
1939 og laden er fra 1903. På
gården er der 1 traktor.

BASSUMGÅRDVEJ 11, "ØRSKOV
GÅRD", GØDSTRUP, 7400 HER
NING, tlf. 97-161783.
LAURIDS KRØJGAARD LADEKJÆR, gårdejer, født den 15.-5.1946, søn af Karoline og Aksel
Ladekjær, gift den 24.-2.-1989
med Lena Thomsen, medhjælpen
de hustru, født den 26.-9.-1949,
datter af Agnete og Anders Pe
der Thomsen. Parret har børne
ne: Jane, født den 19.-4.-1966
og Carsten, født den 8.-6.-1968.
L.K.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1973
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i
1907.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1979, kostalden fra 1909 er ændret flere
gange senest i 1978, svinestalden er ændret til spaltestald i 1981, lade opført 1957,
maskinhus 1974 og foderhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 55 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.
BASSUMGÅRDVEJ 13, "SØ- GÅRD", GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161130.
JENS ØRSKOV JENSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1935, søn af Marie og Markus
Jensen, gift den 11.-8.-1962 med Kirsten B. Hansen, medhjælpende hustru, født den
3.-5.-1942, datter af Anna og Therkel Hansen. Parret har børnene: Per, født den 11.1.- 1964, Anne Marie, født den 26.- 4.-1966, Inger Lise, født den 16.-4.-1969 og
Lisbeth, født den 24.-1.-1972.
J.Ø.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er medlem af ligningskommissionen i
Herning Kommune. Han overtog gården den 1.-1.-1962 fra sin far, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 36 ha.
"Søgård"s stuehus er opført 1927 og restaureret 1976, slagtesvinestalde opført 1968,
1973, 1977 og 1979, laden fra 1923 er moderniseret i 1970 og maskinhuset er fra
1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer og gastæt silo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.Ø.J. har andel i en andels sostald.
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NING, tlf. 97-161834.
NORA BJERREGAARD, gårdejer,
født den 17.-6.-1954, datter af
Gudrun og Hans Bjerregaard, gift
den 12.-7.-1974 med Kristen Pe
ter Jensen, landmand, født den
24.-9.-1948, søn af Ninna og Ans
gar Jensen. Parret har børnene:
Nina, født den 12.-1.-1975, Pe
ter, født den 5.-4.-1976, Randi,
født den 24.-5.-1980 og Elna,
født den 18.-1.-1982.
N.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Hun overtog gården den 26.-4.-1985 fra
Knud Tønnesen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,5 ha. og der er lejet 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret senest i 1989, kostalden fra 1956 er ombygget
til slagtesvinestald i 1979, svinestalden fra 1956 er ændret til fårestald i 1988, lade
opført 1956, maskinhuse 1968 og tilbygget i 1989, desuden er der en gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk., desuden er der 66 moderfår, som
bliver forøget til ca. 100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo, kold lufts tørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

BASSUSMGÅRDVEJ 15, SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-162267.
MAGNUS KRISTIANSEN, landmand, født den 28.-3.-1907, søn af Kirstine og Kristian
Kristiansen.
M.K. overtog gården i 1935 fra sin far, som købte den omkring 1905.
Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1912 og senere restaureret, kostald opført 1963, lade 1939 og
maskinhus 1935. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. Der er 2
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
BASSUMGÅRDVEJ 30, "NØRRE
BASSUMGÅRD", GØDSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-267584.
GUNNER ANDERSEN, gårdejer,
født den 15.-12.-1935, søn af
Ane Marie og Laurids Andersen,
gift den 5.-1.-1963 med Laura
Johanne Gammelager Christens
en, medhjælpende hustru, født
den 2.-1.-1939, datter af Maren
og Kristian Gammelager Kristen
sen. Parret har børnene: Ruth,
født den 9.-7.-1964, Flemming,
født den 1.-11.-1965, Preben, født den 2.-2.-1968 og Ane Marie, født den 7.-2.-1973.
G.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1962 fra
Jakob Konradsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 17,9 ha., heraf 2,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 12
ha.
Stuehuset er opført 1928 og senere restaureret, kostalden fra 1928 blev moderniseret i
1973, laden fra 1928 fik ny tag efter en brand i 1952, maskinhus opført 1972. Gården
drives med en kvægbesætning på 10 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 130 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og rug. Der er 2
traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

-106-

BINDSTOVVEJ 4, "BAKGAARDEN", OUSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-136128.
GUNNAR KIILERICH, gårdejer, født den 5.-3.-1923, søn af Ellen og Søren Kristian
Kiilerich, Avlum, gift den 14.-2.-1956 med Edith Jørgensen, Kærbæk, født den
7.-5.-1930, datter af Johanne Tomine og Niels Peter Jørgensen, Ansager. Parret har
børnene: Helene, Inger Merete, Jette og Vagn.
G.K. overtog gården den 1.-1.-1950 fra Kresten Bak.
Areal 86 ha., heraf tilkøbt 35 ha.
Stuehuset er opført 1965 og kartoffelhus 1972. Gårdens besætning er på 12 ammekøer
og 11 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter
og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager
med tank samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

BJALDERBÆKVEJ 1, "NØRRE SIVEBÆK", TJØRRING, 7400 HERNING, tlf. 97-267576.
AASE LILIAN MOGENSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1945, datter af Astrid og Peder
Møller, gift den 24.-6.-1967 med C. Frank Mogensen, direktør, født den 11.-6.-1945,
søn af Alma og Kierstein Mogensen. Parret har børnene: Jette, født den 4.-1.-1969 og
Morten, født den 4.-11.-1970.
AA.L.M. overtog gården i 1978 fra Stinne Sivebæk.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 7 ha. skov og 7 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1912 og senere restaureret, kostalden og ladens alder er ukendt.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter, raps,
kommen og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr.
BJALDERBÆKVEJ 7, "KVARTBORG", TJØRRING, 7400 HERNING, tlf. 97-267047.
THORKILD KVARTBORG, gårdejer, født den 17.-2.-1957, søn af Karen og Otto
Pedersen, bor sammen med Jette Bak Eriksen, socialpædagog, født den 24.-5.-1960,
datter af Minna og Frede Bak Eriksen. Parret har sønnen Simon, født den
24.-12.-1986.
T.K. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Danmarks Hareavlerforening. Han overtog gården den 1.-5.-1982 fra sin far, nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 5 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1913, det er senere restaureret og tilbygget, kostalden er ændret
til sostald i 1970, slagtesvinestald opført 1976, farestald 1979, klimaskstald 1983, lade
1953 og maskinhus 1973, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 145 SPF-årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise, 700 SPF-sopolte og 600
slagtesvin årligt. Desuden er der 20 par avlsharer. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, rug, ærter, raps, kartfofler, rajgræs, spinat og valmuer. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 gastætte siloer og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast fodermester på gården, som
drives sammen med Sindingvej 11.
BJALDERBÆKVEJ 9,
"MELDGÅRD", TJØRRING, 7400 HER
NING, tlf. 97-267904.
MARIE NØRGAARD, gårdejer,
født den 25.-8.-1946, datter af
Margrethe og Aage Ebbesgård,
gift den 9.-3.-1968 med Arne
Nørgaard, distriktschef, født den
24.-2.-1944, søn af Erna og Vagn
Nørgaard. Parret har børnene:
Søren, født den 14.-6.-1970, Su
sanne, født den 6.-1.-1973 og
Kirsten, født den 19.-12.-1977.
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Arne Nørgaard er distriktschef for Kreditforeningen Danmark.
Marie Nørgaard er kontorassistent og skolenævnsformand. Hun overtog gården den
1.-6.-1975 fra Ketty Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1976, kostald opført 1914, lade 1925 og
maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter, hvede og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJØDSTRUPMARKEN 5, BJØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-119445.
ANTON AGERSKOV, gårdejer, født den 11.-9.-1952, søn af Mona og Christian Ager
skov, gift den 21.-4.-1984 med Marrit Johannesen, medhjælpende hustru, født den
2.-9.-1955, datter af Grethe og Verner Johannesen.
A.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 26.-6.-1980 fra
Artur Pedersen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1974, sostalde 1974 og 1985, klimastald 1982, slagtesvinestalde
1978 og 1987, lade 1979, maskinhus 1987 og gylletanke 1985 og 1987. Gården drives
med en svineproduktion på 275 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 5.500 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 2 gastætte siloer. Der er 2 faste medarbejdere
på gården, som drives sammen med Skellundvej 6.
BJØDSTRUPMARKEN 11, BJØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-116542.
JENS LUND JENSEN, gårdejer, født den 15.-12.-1933, søn af Maren og Johannes
Jensen.
J.L.J. overtog gården den 1.-5.-1961 fra forældrene, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 17,5 ha., heraf 1 ha. skov og der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1987/88, kostald opført 1963, lade 1922 og
maskinhuse 1980 og 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BJERREGÅRDVEJ 4, "ASKELUND", SKOVBY, 7400 HERNING, tlf. 97-116667.
VILLY LINNEBJERG, specialarbejder, født den 26.-2.-1936, søn af Peder Linnebjerg,
gift den 11.-5.-1963 med Inger Olsen, rengøringsassistent, født den 13.-7.-1939, datter
af Nymann Olsen. Parret har børnene: Jan, Alan, Connie og Mikael.
V.L. har været på landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1983 fra Karen og
Hermann Søndergaard.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 13 ha.
Kostalden er fra 1984, svinestald og lade 1985. På gården er der 1 traktor og
kombifyr.

BJERGGÅRDVEJ 12, "NYGAARD", BUSK, 7400 HERNING, tlf. 97-169074.
HENRY SKOVGAARD MORTENSEN, gårdejer, født den 15.-11.-1942, søn af Johanne
og Johannes Skovgaard, Aulum, gift den 13.-5.-1967 med Iris Agergaard, rengøringsas
sistent, født den 10.-5.-1947, datter af Maren Kristine og Ole Chr. Agergaard,
Sinding. Parret har børnene: Dorte, født den 2.-7.-1970, Karen, født den 12.-2.-1972
og Hanne, født den 16.-2.-1975.
H.S.M. er kirkegårdsmedhjælper. Han overtog gården den 1.-3.-1967 fra Ansgar Busk.
Areal 22 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 27 ha.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret flere gange, kostald opført 1921 og tilbygget
1970, laden er fra 1972. Gårdens besætning består af 10 ammekøer og 10 ungdyr af
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
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BJERREVEJ 33, TANDERUPKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-164212.
NIELS EMIL FREDERIKSEN,
gårdejer, født den 2.-10.-1929,
søn af Olga og Jens Frederiksen,
gift den 22.-4.-1956 med Else
Hindkjær, hjemmehjælper, født
den 5.-3.-1936, datter af Marie
og Kristian Hindkjær. Parret har
børnene: Lisbeth, født den 8.-4.1960, Britta, født d. 22.-3.-1964,
Inger Marie, født den 5.-1.-1970
og Anita, født den 3.-1.-1973.
N.E.F. overtog gården den 19.-9.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som oldefaderen byggede i 1882 på jord fra "Tanderupgård".
Ejendomsskyld 680.000. Areal 20 ha., heraf 6 ha. mose og skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1882 og senere restaureret, kostald og lade opført 1954 og
svinestald 1980. På gården er der 1 traktor.
BJERREVEJ 34, TANDERUPKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-164234.
ELMIG PEDERSEN, gårdejer, født den 7.-2.-1940, søn af Maren og Anton Pedersen,
gift den 15.-7.-1967 med Benny Dideriksen Hestbæk, medhjælpende hustru, født den
27.-8.-1942, datter af Jenny og Mads Hestbæk. Parret har børnene: Carsten, født den
13.-12.-1968, Allan, født den 13.-6.-1971 og Brian, født den 2.-3.-1976.
E.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra
Mads Mathiassen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. eng og der er
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret, kostalden fra 1900 er ændret til
sostald i 1972, svinestald opført 1910, slagtesvinestald 1978, sostald 1971, lade 1931,
maskinhus 1972 og desuden er der en gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 95 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, gastæt
kornsilo og varm og kold lufts tørreri, der er 1 deltids medhjælper på gården, som
drives sammen med Bjerrevej 36.

BJERREVEJ 36, TANDERUPKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-164234.
ELMIG PEDERSEN, omtales under Bjerrevej 34.
E.P. overtog gården den 1.-3.-1979 fra Frederik Thomsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 30 ha., heraf 4 ha. eng og kulgrav.
Stuehuset er opført 1890. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, ærter og raps. Den drives sammen med Bjerrevej 34.
BJERREVEJ 50, FJELDSTEDVANG, 7400 HERNING, tlf. 97-166194.
SVEND ERIK ANDERSEN, landmand og specialarbejder, født den 15.-10.-1944, søn af
Mette Kirstine og Anton Andersen, gift den 14.-11.-1964 med Bodil Marie Nielsen,
tekstilarbejder, født den 9.-3.-1945, datter af Anna og Jens Nielsen. Parret har
børnene: Conny, født den 16.-5.-1965, Jens Peter, født den 13.-7.-1966, Susanne, født
den 26.-8.-1972 og Benny, født den 9.-6.-1975.
S.E.A. overtog gården den 15.-2.-1970 fra Niels Pedersen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 3 ha. og der er lejet 2 ha. Desuden forventes der at
blive tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1978, kostald opført 1917 og maskinhus 1987.
Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 5 slagtekalve af blandet race. Der er 2
traktorer og 1 Stokerfyr.
BJERREVEJ 59, "BJERREGÅRD", TANDERUPKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-166031.
VAGN MORTENSEN, gårdejer, født den 1.-7.-1955, søn af Pouline og Peder G.
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Mortensen, gift den 13.-7.-1984
med Inge Aagaard Andersen, syer
ske, født den 30.-9.-1959, datter
af Karen og Anders Aagaard An
dersen. Parret har sønnen Tho
mas, født den 16.-2.-1988.
V.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i repræ
sentantskabet for MD-Food. Han
overtog første halvdel i 1979 og
anden halvdel af gården den 1.7.-1983 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1979, kostalde opført 1974 og 1978, lade
1978, maskinhus 1979 og der er køresilo og gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager
med tank, 1 gyllevogn og plansilo med kold lufts tørreri.
BJERREVEJ 69, "BJERREGÅRD", TANDERUPKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-166364.
KURT NYBO, gårdejer, født den 26.-11.-1959, søn af Ella og Mathias Nybo, gift den
13.-12.-1986 med Bente Larsen, socialpædagog, født den 25.-4.-1962, datter af Erna
og Kristian Larsen. Parret har sønnen Lasse, født den 5.-10.-1988.
K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra
Johan Vestergård. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975, kostalden fra 1910 er restaureret 1975,
ungdyrstalden fra 1910 og ændret 1973, hvor der også blev bygget spaltestald, lade
opført 1910 og maskinhus 1983. Der er gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det og desuden er der 1 skoledreng til hjælp.
BJERREVEJ 71, BJERRE, 7400 HERNING, tlf. 97-166385.
JOHN SOMMER, faglærer og landmand, født den 11.-8.-1949, søn af Allis og Gunnar
Sommer, gift den 10.-4.-1976 med Anni Eistrøm, EDB-konsulent, født den 7.-11.-1953,
datter af Edel og hardy Eistrøm. Parret har børnene: Gitte, født den 11.-10.-1973 og
Peter, født den 28.-10.-1977.
J.S. overtog gården den 1.-10.-1983 fra I/S Karl Nielsen og Jørn Laursen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 17,9 ha.
Stuehuset er opført 1976, det gamle stuehus fra 1898 er ændret til kontor, kostalden
fra 1968 er ændret til Chincillaavl i 1989, maskinhus opført 1965. Gården drives med
en bestand på 540 Chinchillaavlsdyr, desuden er der 12 avlsfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, græsfrø, valmuer, ærter og kommen. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

BLIDDALVEJ 4, "ENGGÅRDEN",
RIND, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-124192.
JOHANNES OVERGAARD, gård
ejer, født den 30.-4.-1936, søn
af Kristine og Niels Overgaard,
gift den 26.-11.-1962 med Birte
Sander, medhjælpende hustru,
født den 2.-7.-1941, datter af
Agnes og Lars Sander.
Parret har børnene: Lene, født
den 26.-3.-1964, Niels, født den
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Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1961 fra sin far, som købte den i 1920.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1975, kotalden fra 1934 er ændret til sostald senest i 1987,
kviestald med spalter er fra 1975, sostalden fra 1972 er renoveret i 1987, klimastald
opført 1987, slagtesvinestald 1979, goldsostald 1961, lade og maskinhus 1975 samt
foderhus 1972. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres
ca. 2.150 slagtesvin årligt, desuden er der 30 ungkreaturer af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 deltids medhjælper
på gården, som drives sammen med Bæktoftvej 12.

BLIDDALVEJ 6, "ENGEDAL", RIND, 7400 HERNING, tlf. 97-164089.
PAUL JOHANNESEN, gårdejer, født den 18.-5.-1928, søn af Louise og Aksel Johanne
sen, gift den 9.-11.-1957 med Else Jensen, medhjælpende hustru, født den 14.8.-1937, datter af Dagmar og Kristian Jensen. Parret har børnene: Tove, født den
11.-12.-1962 og Carsten, født den 25.-5.-1965.
P.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra
sin far, som købte den i 1943. Gården drives som I/S sammen med sønnen Carsten.
Areal 22 ha. og der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1969 og restaureret 1978, kostalden er ændret til goldsostald i
1987, hvor der også blev lavet løbeafdeling, sostald og farestald, slagtesvinestaldene
er fra 1973 og 1976, ungsvinestald 1989 og laden er moderniseret i 1962. Der er
gylletank.Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.000
smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, gennemløbstørreri
samt halmfyr.
BLIDDALVEJ 10, "VESTERGÅRD",
RIND, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-164008.
KAJ VESTERGAARD NIELSEN,
gårdejer.
K.V.N. overtog gården den 30.12.-1977 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som blev købt af bedstefaderen i
1915.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
35 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der
er 3 ha. mose, eng og skov. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og senere restaureret, kostalden fra 1965 er i 1984
ændret til slagtesvinestald, sostalden fra 1973 er renoveret i 1989, sostalden er opført
1978, lade 1953 og desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
65 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, rug og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRANDEVEJ 15, FASTERHOLT, 7330 BRANDE, tlf. 97-188101.
PEDER HELLIGSØ SVINTH, gårdejer, født den 7.-3.-1949, søn af Hanne og Niels
Peder Thoustrup Svinth, Frølund, gift den 6.-11.-1971 med Hanne Pedersen, ekspeditri
ce, født den 22.-10.-1949, datter af Alma og Kristian Pedersen, Fiskbæk. Parret har
børnene: Michael, født den 10.-4.-1972, Alan, født den 18.-6.-1976 og Kennet, født
den 18.-2.-1980. P.H.S. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Aksel Andersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 277 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1954, staldene nedbrændte delvis i 1989,
kartoffelhuset er fra 1966, kornlager og maskinhus 1989. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 8 vandingsmaskiner, 1 kartoffellægger, 1 kartoffeloptager og gennem
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BREDVIGVEJ 10, "BREDVIGDAL",
BREDVIG, 7400 HERNING, tlf.
97-476056.
RICHARD JENSEN, direktør,
født den 17.-3.-1924, søn af Val
demar Jensen, gift den 16.-3.-1950
med Hilda Damtoft, husmor, dat
ter af Knud Peder Damtoft. Par
ret har børnene: Knud Erik og
Anne Marie.
R.J. overtog gården d. 1.-6.-1976
fra Ulla Groth.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22
ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1974 og restaureret 1980. På gården er der 1 traktor og halmfyr.

BREDVIGVEJ 11, "LILLE BRED
VIG", ØRRE, 7400 HERNING,
tlf. 97-476046.
KNUT OESTERHELT, lektor,
født den 6.-7.-1931, søn af Curt
Oesterhelt, gift d. 28.-12.-1966
med Hildegard Redies, lektor,
født den 1.-8.-1934, datter af
Franz Redies.
K.O. overtog gården den l.-ll.1965 fra Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
48 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der
er frasolgt 11 ha. og der er 8 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1965, kostalde opført 1976 og 1978, maskinhus
1980 og laden er af ældre dato. Gårdens besætning er på 25 ammekøer, 25 ungdyr og
25 slagtekalve af racen Angus, desuden er der får, høns, bier og Connemaraheste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri samt halmfyr og 1
vindmølle. Der bruges lidt løst arbejdskraft samt maskinstation.

BRUNBJERGVEJ 1, "ØSTER
HAUNSTRUP", HAUNSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-161410.
JENS PETER HAUNSTRUP, gård
ejer, født den 29.-4.-1940, søn af
Jenny og Niels Haunstrup, gift
den 17.-5.-1975 med Doris Ras
mussen, sparekasseassistent, født
den 7.-1.-1952, datter af Asta og
Henry Rasmussen. Parret har bør
nene: Niels, født d. 23.-7.-1976,
Anders, født d. 2.- 1.-1978 og
Eva, født d. 8.-6.-1980. J.P.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1970 fra sin far, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården,
som kom i familiens eje i 1827. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 60,6 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1975, kostald og foderhus opført 1979, lade og
maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 90 ungdyr og 45
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 trak
torer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kold og varm lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper på
gården, som drives sammen med Albækvej 46.
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BRUNBJERGVEJ 5, "NØRREGÅRD", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161354.
BENT HANSEN, gårdejer, født den 23.-6.-1958, søn af Elise (Lis) og jens Hansen, gift
med Karin Lauridsen, medhjælpende hustru, født den 23.-9.-1961, datter af Kirsten og
Vagn Lauridsen. Parret har sønnen Jonas, født den 17.-7.-1988.
Bent Hansen har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den
15.-9.-1988 fra Frode Kristensen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 65 ha., heraf 5 ha. eng og der er forpagtet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1979, kostalden er fra 1979, den gamle
kostald fra omkring 1959, ungdyrstald opført 1973, svinestalden fra 1940 er ændret til
kalvestald i 1963, laden er fra 1959, maskinhus 1977, foderhus 1975 og desuden er der
en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 73 årskøer, 87 ungdyr og 38
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts
tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
BRUNKULSVEJ 13, "KJÆRGAARD", FASTERHOLT, 7330 BRANDE, tlf. 97-147172.
CHRISTIAN BJERRE, gårdejer, født den 16.-3.-1950, søn af Anna Mette og Pouli
Bjerre, Fasterholt. C.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910 og der er en aftægtsbolig fra 1956, kostald og svinestald
1910, lade 1948 og maskinhus 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kartofler, raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 2
vandingsmaskiner.
BUSKVEJ 5, "HØJGAARD", FRØ
LUND, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-116046.
BENT KJÆR ANDERSEN, gårdej
er, født den 22.-7.-1937, søn af
Signe og Chr. Kjær Andersen,
gift den 17.-1.-1970 med Signe
Stamp Lambæk, kontorassistent,
født den 17.-6.-1944, datter af
Grete og Jens Stamp Lambæk.
Parret har børnene: Jesper, født
den 13.-5.-1971 og Rasmus, født
den 9.-4.-1975. B.K.A. overtog gården den 30.-12.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,4 ha. Stuehuset er opført i 1979 efter en brand,
kostalden fra 1951 er renoveret 1975, lader opført 1890 og 1932, maskinhus og
foderhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 40 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BUSKVEJ 7, "NYGAARD", FRØ
LUND, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-116738.
JØRGEN VEJEN HOUGAARD,
gårdejer, født den 7.-6.-1937,
søn af Karl Vallentin Hougaard,
gift den 7.-6.-1961 med Anna
Kirstine Nielsen, født den 6.-12.1938, datter af Niels Nielsen.
Parret har børnene: Elsebet,
født den 12.-9.-1963 og Susanne,
født den 20.-12.-1965.
J.V.H. overtog gården den 1.-6.1971 fra Thora Ester Vejen Hougaard, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 67,7 ha., heraf tilkøbt 22,7 ha., der er 3 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 5 ha.
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stald 1974, lade 1920, maskinhuse 1950 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion
på 54 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg,
1 finsnitter, tårnsilo til korn og tårnsilo til græs. Der er halmfyr. Der er 1 skoledreng
til hjælp nogle gange om ugen.

BÆKTOFTVEJ 4, AMTRUP STUDS
GÅRD, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-164102.
EGON MORTENSEN, husmand,
født den 1.-1.-1932, søn af Marie
og Jeppe Mortensen, gift den
12.-1.-1957 med Kirstine (Stinne)
Madsen, medhjælpende hustru,
født den 23.-11.-1933, datter af
Stinne og Stougaard Madsen.
Parret har børnene: Hans Kurt,
født den 11.-12.-1957, Inger Gre
the, født den 8.-8.-1961 og Finn
Bo, født den 6.-4.-1974.
E.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-12.-1956 fra
Anders Fløe.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 0,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1983, sostalde opført 1964 og 1972, laden er
ændret til søer i 1959, maskinhus opført 1969 og foderhus 1979. Gården drives med en
svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.450 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, varm og kold lufts tørreri.
BÆKTOFTVEJ 12, STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-124192.
JOHANNES OVERGAARD, gårdejer, omtales under Bliddalvej 4.
J.O. overtog gården den 1.-9.-1976 fra Jens P. Madsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1977, hvor også laden blev bygget. Gården drives udelukkende med
plantepriduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Ejendommen drives sammen
med Bliddalvej 4.

BÆKVEJ 13, "NY SKOVLUND",
SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf.
97-143124.
KOLD OLESEN, gårdejer, født
den 6.-5.-1932, søn af Anders
Olesen, gift den 24.-7.-1956 med
Ruth Dam Overgård, hjemmehjælp
er, datter af Ejnar Overgård.
Parret har børnene: Karin, født
den 24.-4.-1957 og Søren, født
den 13.-4.-1963.
K.O. har været på Asmildkloster
og Engelsholm landbrugsskoler.
Han byggede selv gården, da den blev udstykket fra fødehjemmet Bækvej 15.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha., der er 1 ha. eng og 2 ha.
klitter.
Stuehuset er opført 1956, kostald, s vinestald og lade er ligeledes fra 1956, kartoffel
hus 1967 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af kartofler, hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vand-
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ingsmaskine, 1 kartoffeloptager med tank, kornsilo og varm lufts tørreri.

BÆKVEJ 15, "SKOVLUND", SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143032.
GUNNAR OLESEN, gårdejer, født den 7.-6.-1937, søn af Anders Olesen, født den
7.-7.-1961 med Else Kristensen, håndarbejdslærer, født den 22.-6.-1937, datter af
Alfred Kristensen. Parret har børnene: Bo, født den 8.-5.-1962 og Klaus, født den
25.-10.-1963.
G.O. er forsikringsagent for Alm. Brand, han har været på Lægård Landbrugsskole og
overtog gården den 1.7.-1961 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 75 ha., heraf 15 ha. plantage og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1974, kostald opført 1952, svinestald 1969,
lade 1952, maskinhus 1955 og desuden er der et kartoffelhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og korntørreri.
BØDKERVEJ 4, "SØNDERGÅRD",
TARUP, 7451 SUNDS, tlf. nr.
97-142770.
FINN IVERSEN, gårdejer, født
den 12.-3.-1954, søn af Marie og
Anders Iversen, Ørding, gift den
19.-5.-1979 med Inger Lodberg
Pedersen, sygeplejerske, født den
27.-9.-1951, datter af Kathrine
og Poul Lodberg Pedersen, Hvide
Sande. Parret har børnene: Ka
thrine, født den 25.-2.-1980 og
Anders, født den 2.-3.-1982.
F.I. har været på Hammerum og Nibe landbrugsskoler. Han overtog gården den
8.-8.-1986 fra Villy Rosenlund Christensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48,5 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1970 og restaureret 1984, goldsostald opført 1966, farestald 1970,
slagtesvinestald 1978, lade 1976, kartoffelhus 1954 og desuden er der 2 maskinhuse og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca.
1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der
er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffellægger, 1 kartoffelop
tager, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der 1 skoledreng til hjælp.

EJSTRUPVEJ 11, "NYBORGGAARD", FASTERHOLT, 7330
BRANDE, tlf. 97-188042.
CURT NØRTOFT THOMSEN,
gårdejer, født den 16.-3.-1947,
søn af Elna og Niels Nørtoft
Nielsen, Fasterholt, gift den
2.-11.-1968 med Anni Løndal,
husmor, født den 15.-7.-1947,
datter af Agda og Carl Løndal.
Parret har børnene: Pia, født
den 5.-7.-1969, Tina, født den
17.-9.-1972 og Thomas, født den
5.-10.-1978.
C.N.T. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er kasserer for Fasterholt
Kirkekasse og overtog gården den 1.-1.-1976 fra Erik Jacobsen, Kibæk.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 34,5 ha. og der er forpagtet 89 ha.
Stuehuset er opført 1958, kostald og svinestald 1940, hestestald og lade 1978,
kartoffelhus 1958 og maskinhus 1960. Gårdens besætning er på 12 ammekøer og 9
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ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter,
maltbyg, byg, hvede, frøgræs og hør. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 5 vand
ingsmaskiner, plantørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives
sammen med "Nørtoftgaard", Ejstrupvej 15.

EJSTRUPVEJ 15,
"NØRTOFT
GAARD", FASTERHOLT, 7330
BRANDE, tlf. 97-188042.
CURT NØRTOFT THOMSEN,
gårdejer, omtales under Ejstrup
vej 11.
C.N.T. overtog gården den l.-l.1980 fra sin far, nuværende ejer
er 5. generation på gården, som
kom i slægtens eje omkring 1835.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
75 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der
er 4 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1879 og restaureret 1952, kostald, svinestald og lade er opført
1917, kartoffelhuse 1974 og 1976 samt maskinhus 1952. På gården er der 1 halmfyr.
Ejendommen drives sammen med "Nyborggaard", Ejstrupvej 11.
EJSTRUPVEJ 26, "PEDERSMINDE", FASTERHOLT, 7330 BRANDE, tlf. 97-188263.
CARL CHRISTIAN RØNN OLSEN, gårdejer, født den 24.-5.-1924, søn af Johanne og
Christian Olsen, Brande, gift den 24.-5.-1947 med Inger Østergaard, husmor, født den
7.-11.-1923, datter af Ellen og Martin Østergaard, Brande. Parret har børnene: Lars,
født den 17.-3.-1950, Lene, født den 2.-2.-1954, Ellen, født den 10.-5.-1955, Poul, født
den 10.-6.-1957 og Leif, født den 4.-11.-1959.
C.C.R.O. arbejder ved Herning Galvanisering. Han overtog gården den 1.-11.-1952 fra
Aksel Madsen, Fasterholt.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 32,2 ha., heraf 10 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1967, kostalden fra 1886 er tilbygget i 1964 og maskinhuset er fra
1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 kartoffeloptager.

FASTERHOLTGÅRDVEJ 20, "NY
HOLM", FASTERHOLT, 7400
HERNING, tlf. 97-147067.
VIGGO RAHBEK, gårdejer, født
den 1.-5.-1930, søn af Kirstine
og Mads Rahbek, Kibæk.
V.R. overtog gården den 1.-12.1982 fra Anna Budde Nielsen.
Den tidligere ejer flyttede går
den i 1941, den lå oprindelig
længere mod nord, grunden til
flytningen var brunkulsbrydning,
der er ialt opgravet 16 ha. brun
kul, der er brudt ialt 450.000
tons.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 20 ha., heraf 9 ha. skov.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1982, kostald og maskinhus opført 1941.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
FASTERHOLTVEJ 7, "NYGAARD", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149532.
POUL ERIK JENSEN, gårdejer, født den 21.-7.-1953, søn af Edith og Svend Børge
Jensen, "Nygaard", Arnborg, gift den 19.-2.-1977 med Else Straustrup Henriksen,
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kontorassistent, født den 3.-1.1955, datter af Tove og Johannes
Henriksen, Herning. Parret har
børnene: Brian, født den 11.-9.1977, Mette, født den 12.-9.-1980
og Tine, født den 10.-10.-1985.
P.E.J. har været på Lægård og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-8.-1979
fra sin far, som købte den i
1952.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
35,1 ha., heraf 5 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1979, kostald og lade er genopført efter en
brand i 1982, maskinhus 1983 og der er en gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler og korn. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til høst og der er en deltids medhjælper.

FASTERHOLTVEJ 9, ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149401.
JENS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 30.-7.-1948, søn af Elisabeth og Laurits
Jensen, Sdr. Felding, gift den 27.-2.-1981 med Birgit Marie Kousgaard, husmor, født
den 17.-8.-1955, datter af Marie og Jørgen Kousgaard, Kibæk. Parret har børnene:
Gitte og Hanne, født den 13.-8.-1981 og Louise, født den 18.-2.-1985.
J.C.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 12.-8.-1976 fra
Johannes Moesgaard Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret senest i 1987, svinestalde opført 1954 og
1977, lade 1954, kartoffelhus 1960, maskinhus 1973 og tilbygget i 1988. Der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.500
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, gastæt kornsilo, male/blandeanlæg samt
fodringsanlæg og der er varmegenindvindingsanlæg til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til gyllekørsel. Gården drives sammen med Fasterholtvej 16, som
blev købt i 1989, den er på 25 ha. I 1988 blev ægteparret tildelt Hammerum Herreds
Mindelegat for veldrevet landbrug.
FASTERHOLTVEJ 17, "DAMHOLT", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149017.
PEDER DAMHOLT HANSEN, gårdejer, født den 6.-8.-1926, søn af Anne Marie og
Georg Hansen, Arnborg, gift den 2.-10.-1955 med Anne Marie Sørensen, syerske, født
den 20.-7.-1927, datter af Magda og Thorvald Sørensen, Tvilum. Parret har børnene:
Bente, født den 12.-4.-1956, Karin, født den 30.-6.-1957, Margit, født den 11.-9.-1959,
Anne Marie, født den 26.-6.-1961 og Per, født den 12.-7.-1963.
P.D.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1951 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1878.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 31,5 ha.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1972, kostald og svinestald er opført 1926,
kostalden blev ombygget i 1959, laden er fra 1946 og maskinhus 1973. Der er gylle
tank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til
høst.
FASTERHOLTVEJ 18, ARNBORG, 7400 HERNING.
KNUD JENSEN, gårdejer, født den 18.-3.-1961, søn af Lis og Jørgen Jensen, Arnborg.
K.J. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1989 fra
Gunnar Jensen.

Ejendomsskyld 790.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1972. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af kartofler, ærter, raps og korn. Der er 1 vandingsmaskine.

FASTRUPVEJ 13, "BAKKELY", FASTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-116320.
OVE SØNDERGAARD, gårdejer, født den 28.-7.-1958, søn af Poul og Anna Søndergaard, gift den 27.-5.-1989 med Charlotte Jensen, studerende, født den 6.-5.-1963,
datter af Ruth og Kristian Jensen. Parret har en datter, født den 21.-11.-1989.
O.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1990 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1974, sostald 1971, farestald 1978, drægtighedsstald 1980 og
klimastald 1989, lade 1982, maskinhus 1955, foderhus 1971, desuden er der en
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 300 SPF-årssøer, der sælges ca.
3.600 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og
kartofler. Der er tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Der er 2 faste medarbejdere på
gården, som drives sammen med Svendlundvej 3-4, Rind. O.S. bor på Fastrupvej 11.
FASTRUPVEJ 16, "MELDGÅRD",
SDR. FASTRUP, 7400 HERNING,
tlf. 97-116385.
JOHANNES JØRGENSEN, land
mand, født den 26.-8.-1960, søn
af Rosa og Gunnar Jørgensen,
gift den 29.-6.-1985 med Bente
Kjær Nielsen, medhjælpende hu
stru, født den 16.-4.-1965, datter
af Ella og Jørgen Kjær Nielsen.
Parret har børnene: Trine, født
den 14.- 3.-1986 og Simon, født
den 21.- 6.-1989.
J.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra Ove
Fastrup. Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 52,7 ha. og der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1989, svinestalden fra 1913 er ændret omkring
1970, desuden er der bygget svinestalde i 1972, 1974, 1976 og 1978, lader 1962, 1964
og maskinhus 1976, desuden er der en gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 8.500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt kornsilo, varm og kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På ejendommen er
1 fast medhjælper.

FASTRUPVEJ 20, "FUGLSANG",
FASTRUP, 7400 HERNING, tlf.
97-116724.
KNUD MOESGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 16.-7.-1939,
søn af Stinne og Magne Jensen,
gift den 24.-6.-1967 med Birgit
Christensen, medhjælpende hu stru, født den 13.-9.-1943, dat
ter af Maren og Harry Christen
sen. Parret har børnene: Poul,
født den 3.-3.-1969, Hanne, født den 19.- 9.-1970 og Niels, født den 6.-7.- 1972.
B.J. er uddannet sygeplejerske.
K.M.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for den lokale
foderstofforening. Han overtog gården 1.-7.-1967 fra sin far, som købte den i 1931.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 15,2 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1973/74, kostald opført 1965, drægtighedsstald
1970, farestald 1974 og slagtesvinestald 1979, lade opført 1971, maskinhuse 1965 og
1980. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der
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salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 gastæt kornsilo, varm og kold lufts tørreri og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.

FASTRUPVEJ 26, "SØNDER HAUGE", HAUGE, 7400 HERNING, tlf. 97-119739.
BENT MERRILD HANSEN, gårdejer, født den 24.-11.-1944, søn af Valborg og Senius
Hansen, gift den 4.-7.-1970 med Tove Jensen, advokatsekretær, født den 1.-11.-1948,
datter af Olga og Hans Jensen. Parret har børnene: Bitten Charlotte, født den
22.-7.-1975 og Tommy, født den 15.-5.-1977.
B.M.H. er specialarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-3.-1979. Ejendomsskyld 770.000. Areal 1,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret 1976, kostalden fra 1897 er ændret
til goldsostald i 1979, farestald, smågrisestald og slagtesvinestald er fra 1960 og laden
er fra omkring 1897. Gården drives med en svineproduktion på 50 MS-årssøer, der
sælges ca. 800 smågrise og 200 slagtesvin, der er staldvarme til stuehus.
FASTRUPVEJ 30, "NY HAUGE",
HAUGE, 7400 HERNING, tlf.
97-128042.
JAKOB KJÆRSGÅRD, gårdejer,
født den 31.-3.-1961, søn af Lis
og Kristian Kjærsgård, gift den
5.-7.-1986 med Pia Raabjerg
Hestbæk, medhjælpende hustru,
født den 11.-8.-1966, datter af
Lis og Erik Hestbæk. Parret har
børnene: Louise, født den 25.-10.1987 og Kathrine, født d. 22.-9.1989. J.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af
Menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-7.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1914.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf 2 ha. marginaljord og forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1917 og senere restaureret, kostalden fra 1914 er ændret og
moderniseret i 1986, svinestalden fra 1961 er moderniseret i 1986, garage opført 1890,
værksted, kalvestald, halmlade og maskinhus 1979, lade fra omkring 1900 og foderhus
1969 og desuden er der et ældre maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på
66 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 1 finsnitter,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Der bruges lidt deltids medhjælp.
FEJERSKOVVEJ 1, KOLLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-124058.
PEDER BÆKGAARD SEJERSEN, gårdejer, født den 18.-7.-1915, søn af Maren og Jens
Bækgaard Sejersen.
P.B.S. overtog gården den 1.-4.-1957 fra sin far, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16 ha., der er udlejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret senest i 1974, kostald og lade er bygget efter
en brand i 1974, maskinhus 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
FELDBAKVEJ 8, "FELDBAK", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147020.
ANDERS FELBAK, gårdejer, født den 12.-3.-1954, søn af Emilie og Ingermann
Feldbak, gift den 1.-8.-1980 med Birthe Hansen, socialpædagog, født den 2.-4.-1955,
datter af Karen og Johannes Hansen. Parret har børnene: Hanne Emilie, født den
19.-7.-1981, Jens Ingermann, født den 3.-6.-1983 og Johannes Lauge, født den
2.-12.-1985.
A.F. er døgnplejer, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er i bestyrelsen
for landboforeningen. Han overtog gården den 1.-5.-1978 fra sin far, nuværende ejer
er 4. generation.
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92 ha., heraf 20 ha. skov og
krat.
"Feldbak"s stuehus er opført
1880 og restaureret flere gange,
senest i 1988, kostalden fra 1912
er ændret i 1985, ungdyrstald
opført 1977, svinestalden er æn
dret til kalvestald i 1981, kartof
felhuset fra 1965 er ændret til
frøtørreri, laden er fra 1907,
maskinhus 1978 og foderhus
1989. Der er gylletank Gården
drives med en kvægproduktion på
57 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, ærter, hvede og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1
kartoffeloptager, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På ejendommen er 1 fast medhjælper.

FELDBAKVEJ 14, "BIRKELY", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147023.
KNUD KR. KNUDSEN, gårdejer, født den 24.-9.-1918, søn af Anna Margrethe og
Krestin Knudsen, gift den 3.-2.-1943 med Sigrid Thomsen, husmor, født den
31.-1.-1923, datter af Signe og Thomas Thomassen. Parret har børnene: Finn, født den
5.-10.- 1947, Birgit, født den 20.-11.- 1949, Keld, født den 26.-7.-1954 og Inger, født
den 25.-10.-1955.
K.K.K. har været på Ry Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-11.-1943 fra Marius Andersen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 23 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1915 og tilbygget senest i 1970, kostalden fra 1915 er tilbygget i
1950, svinestalden fra 1915 er tilbygget i 1958, lade opført 1916 og maskinhus 1958.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, rug, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
FELDBAKVEJ 16, "HØJLAND", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147124.
SIGURD SKOVBY JENSEN, gårdejer, født den 1.-10.-1930, søn af Ingeborg og
Johannes Jensen, gift den 18.-3.-1965 med Ingrid Thomsen, hjemmehjælper, født den
9.-3.-1938, datter af Marie og Elias Thomsen. Parret har børnene: Henrik, født den
15.-7.-1967 og Tina, født den 10.-3.-1971.
S.S.J. overtog gården den 1.-3.-1958 fra sin far, som købte den i 1927, den tidligere
ejer havde selv bygget ejendommen og opdyrket heden.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 15 ha., heraf 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere restaureret, kostald og svinestald er
opført 1936, desuden er der lade fra 1900 og garage. På gården er der 1 traktor og
plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FJEDERHOLTVEJ 4, "LILLE ELMHOLT", LIND, 7400 HERNING, tlf. 97-128230.
KNUD KUSK-HANSEN, gårdejer, født den 11.-8.-1946, søn af Kristiane og Frede
Hansen, gift den 16.-8.-1980 med Berit Kusk, medhjælpende hustru, født den
25.-8.-1955, datter af Anna og Niels Juhl Kusk. Parret har børnene: Søren, født den
23.-1.-1981 og Rasmus, født den 12.-9.-1984.
Knud Kusk-Hansen er kommunalarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården den 15.-3.-1981 fra Jens Visti Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 55 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret senest i 1986, kostalden fra 1935 er ændret
til kaniner i 1986, lade og maskinhus er opført 1970 samt foderhus 1983. Gården
drives med en bestand på 200 Angorakaniner, desuden er der 16 moderfår og 8
ammekøer, 7 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsaf-
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1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo, varm og kold lufts
tørreri.

FJEDERHOLTVEJ 11, "FJEDERHOLTGÅRD", KOLLUND, 7400
HERNING, tlf. 97-147252.
VERNER NØRGAARD FLØE PE
DERSEN, handelsmand, født den
25.-4.-1926, søn af Kirstine og
Peter Nørgaard, gift den 26.-10.1951 med Gerda Arntsen, med
hjælpende hustru, født den 22.1.-1928, datter af Dagmar og
Jakob Arntsen. Parret har børne
ne: Peder, født den 21.-11.-1956 og Henrik, født den 4.-12.-1958.
V.N.F.P. overtog gården den 22.-1.-1970 fra Johannes Riis. Gården er en gammel
hovedgård, der tidligere havde 1.700 ha., den havde eget mejeri og der var 16 mand
ansat. Ejendomsskyld 2.030.000. Areal 56 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1824 og restaureret 1970, desuden er der endnu et stuehus, hvor
medarbejderen bor. Kostaldens alder er ukendt, svinestalden er fra 1968 og laden
1971. Gårdens besætning er på ca. 100 kreaturer og 140 slagtekalve af blandet race,
desuden er der 20 ammekøer, også af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt
kornsilo og halmfyr. På ejendommen er 1 fast medhjælper.
FJEDERHOLTVEJ 12, "BÆKGÅRD", 7400 HERNING, tlf. 97-147209.
NIELS JØRGEN PEDERSEN, landmand, født den 30.-8.-1943, søn af Sylvia og Niels
Pedersen, gift den 11.-6.-1966 med Inga Iversen, sygeplejerske, født den 8.-5.-1945,
datter af Anna Betine og Johannes Iversen, Nr. Nebel. Parret har børnene: Lone, Pia
og Claus.
N.J.P. overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin mor. Gården blev bygget i 1927, da den
blev udstykket fra "Fjederholtgård". Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 40 ha., heraf 5
ha. marginaljord. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er nyopført, avlsbygningerne består af kostald, gastæt silo, foderhus,
gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion
på 110 årskøer af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og
raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Desuden er der en minkfarm på
ejendommen med en bestand på 1.200 tæver. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 fast fodermester.

FJEDERHOLTVEJ 14, KOLLUND,
7400 HERNING, tlf. 97-147204.
HELMER JENSEN, gårdejer,
født den 23.-6.-1936, søn af Em
ma og Hans Jensen, gift den
12.-5.-1962 med Kirsten Vester
gård Kristensen, dagplejemor,
født den 19.- 3.-1939, datter af
Anna og Johannes Vestergård
Kristensen. Parret har børnene:
Liselotte, født den 4.-4.-1962,
Marianne, født den 11.-9.-1964,
Bjarne, født den 15.-8.-1966, Hanne, født den 30.-5.-1969 og Søren, født den
8.-3.-1976.
H.J. er murerarbejdsmand, han har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-10.-1963 fra Marius Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,8 ha., heraf 3 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er opført 1928, tilbygget og restaureret 1976, kostalden fra 1928 er ændret
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udvidet i 1970, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørrreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

FJELSTERVANGVEJ 1, HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161336.
BERTEL og NIELS CLAUSEN, gårdejere.
B.C. er født den 16.-4.-1927 og N.C. den 24.-9.-1924, sønner af Karen og Adam
Clausen. Brødrene blev gift den 16.-12.-1951, B.C. blev gift med Stinne Kristensen,
født den 17.-12.-1929 og N.C. med Irene Kristensen, født den 18.-9.-1932, døtre af
Jensine og Rasmus Kristensen. B.C. og S.K. har børnene: Kurt, født den 15.-2.-1952,
Tove, født den 15.-6.-1956 og Bente, født den 16.-5.-1962.
N.C. og I.K. har børnene: Conny, født den 23.-9.-1953, Lisbeth, født den 4.-3.-1962 og
Lene, født den 10.-8.-1964.
B.C. har været på Haslev Landbrugsskole og N.C. på Årup Landbrugsskole, han er
medlem af Menighedsrådet. Brødrene overtog gården i 1969 fra Niels Kr. Olesen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er restaureret i 1972, kostalden er fra 1911 og laden 1931. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Gården
drives sammen med Tanderupkærvej 92.
FJELSTERVANGVEJ 25, "MOSELYST", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161329.
SVEND ILSØE, landmand, født den 9.-10.-1962, søn af Else og Niels Ilsøe, gift den
24.-10.-1987 med Helle Storgård Jensen, studerende, født den 30.-10.-1965, datter af
Birgit og Bent Storgård. Parret har datteren Rebecca, født den 24.-8.-1987.
S.l. er smed. Han overtog gården den 24.-8.-1986 fra Cillius Madsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er restaureret 1987, kostalden og svinestald er ændret til høns i 1987,
maskinhuset er fra 1978. Gården drives med en produktion af skrabeæg, der er ialt
3.000 æglæggende høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, raps
og kartofler. Der 2 traktorer, andel i mejetærsker og kartoffeloptager og halmfyr.
FJELSTERVANGVEJ 28, HAUNSTRUP, 7400 HERNING.
KAJ ANDERSEN, landmand, født den 7.-12.-1939, søn af Lis og Peder Andersen, gift
den 23.-2.-1967 med Edel Nørbjerg, fabrikant, født den 6.-12.-1942, datter af Agnethe
og Jens Peder Nørbjerg. Parret har børnene: Mogens, født den 24.-12.-1964, Annette,
født den 27.-7.-1967 og Anne-Kathrine, født den 26.-4.-1978.
K.A. er fabrikant. Han overtog gården den 15.-11.-1988 fra Jenny Pedersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 19 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1989, hvor der også blev bygget maskinhus.
Gårdens besætning er på 15 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter
og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

FJELSTERVANGVEJ 31, HAUN
STRUP, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-162101.
BENT MADSEN, landmand og spe
cialarbejder, født d. 29.-10.-1957,
søn af Gudrun og Jens Kr. Mad
sen, bor sammen med Gitte Chri
stensen, syerske, født den 7.-9.1965, datter af Rigmor og Henry
Christensen. Parret har datteren
Helene, født den 19.-5.-1988.
B.M. overtog gården den 1.-10.1988 fra sin far, B.M. er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i
1906. Ejendomsskyld 740.000. Areal 29,6 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er udlejet.
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maskinhus 1930 og hønsehus 1960.

1988, kostald og lade er opført 1900,

FOLDAGERVEJ 11, "ØRREGAARD", ØRRE, 7400 HERNING, tlf. 97-136117.
AAGE FALSIG, gårdejer, født den 21.-8.-1944, søn af Alma Elisabeth og Genius
Falsig, Vildbjerg, gift den 22.-10.-1969 med Lilian Jensen, husmor, født den
26.-7.-1947, datter af Mariane og Holger Jensen, Timring. Parret har børnene: Karl,
født den 22.-10.-1970, Brian, født denm 29.-8.-1972, Kim, født den 2.-3.-1977, Lars,
født den 2.-8.-1983 og Jørgen, født den 16.-11.-1986.
AA.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1969
fra Vilhelm Madsen. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der 5
ha. eng og 2 ha. plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1884 og delvis restaureret 1975, kostalde opført 1944, 1970, 1973
og 1976, der er tilbygget i 1982, svinestald og lade opført 1924, maskinhuse 1974 og
1988, desuden er der en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55
årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, varm lufts
tørreri samt halmfyr.
FOLDAGERVEJ 16, "HALD", ØRREGÅRDE, 7400 HERNING, tlf.
97-136118.
PETER HALD, gårdejer, født den
8.-5.-1920, søn af Karen og Sø
ren Hald, gift den 4.-10.-1947
med Anna Foldager Sandgård, hu
smor, datter af Marie og Lars
Foldager Sandgaard. Parret har
børnene: Jørgen, født den 27.-9.1951, Uffe, født den 6.-6.-1954
og Olv, født den 23.-7.-1958.
P.H. har været sognefoged 1958-1972 og været medlem af Aulum-Hodsager Landbo
forening. Han overtog gården den 1.-10.-1952 fra sin far, P.H. er 4. generation.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23,2 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret senest i 1979, kostalden fra 1918 er omfor
andret flere gange, senest i 1960, hønsehuset fra 1955 er omforandret i 1979, lade
opført 1918 og maskinhus 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af fremavlsbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg
og varm lufts tørreri.

FOLDAGERVEJ 17, "NY UNDERSTRUP", ØRRE, 7400 HERNING.
FLEMMING PANDURO, proprietær, født den 5.-8.-1942, gift i 1967 med Anne Marie
Hansen, medhjælpende hustru, født den 18.-8.-1944. Parret har børnene: Kristian, født
den 15.-11.-1967 og Ulrik, født den 10.-10.-1972.
F.P. har et handelsselskab, han har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1968 fra Birgitte Understrup.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 57 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1918 og senere restaureret. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter, raps, frø og græs. Gården drives
sammen med Vesterlindvej 32.
"FONVADVEJ 6, "LILLE FONVAD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161161.
KRISTIAN BÆKGÅRD, gårdejer, født den 19.-4.-1958, søn af Grethe og Ole Bækgård,
bor sammen med Lone Christensen, køkkenkonsulent, født den 16.-8.-1955, datter af
Hanne og Verner Christensen.
K.B. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole, han er formand for Husmandsfor
eningen. Han overtog sidste halvdel af gården den 1.-10.-1982 fra sin far, nuværende
ejer 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. skov. Desuden er
der lejet 140 ha.
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1917 og restaureret 1979, kostal
den fra 1978 er ændret til korn
opbevaring i 1986, laden er fra
1978. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af byg, hvede, ærter, raps, raj
græs og rødsvingel. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg,
plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. På ejendommen er 1
deltids medhjælper.

FONDVADVEJ 8, "FONVADGÅRD", SNEJBJERG, 7400 HER
NING, tlf. 97-161162.
LAURIDS JØRGEN LAURDISEN,
gårdejer, født den 6.-10.-1949,
søn af Alice og Erik Hammel
svag Lauridsen, gift den 15.-9.-1973
med Bente Lehmann Hyldgård,
medhjælpende hustru, født den
11.-2.-1951, datter af Mary og
Alfred Hyldgård. Parret har bør
nene: Kenneth, født den 17.-8.1974, Brian, født den 20.-1.-1977
og Carsten, født den 14.-4.-1981. L.J.L. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole,
han er i bestyrelsen for HHAG Andelsgrovvarer og i repræsentantskabet for Vekafa.
Han overtog gården den 1.-5.-1974 fra sin far, som købte den i 1959.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 9 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 6 ha. eng og markgræs.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1981, kostalden fra 1960 er ændret i 1978,
ungdyrstald opført 1973, kalvestald og maskinhus 1978, lade 1938, maskinhus 1978 og
foderhus 1983, samt gylletanke 1973 og 1989. Gården drives med en kvægproduktion
på 61 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
FONVADVEJ 9, "VESTER FONVAD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161159.
CHRISTIAN ØSTERGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1914, søn af Lene og
Iver Bertel Pedersen, gift den 17.-6.-1938 med Marie Jensen, husmor, født den
6.-6.-1914, datter af Katrine og Søren Jensen. Parret har børnene: Egon, født den
5.-12.-1939 og Grethe, født den 23.-5.-1944.
C.Ø.P. overtog gården den 1.-2.-1938, da den blev udstykket fra "Fonvadgård".
Ejendomsskyld 500.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. hede og mose. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1980, kostald opført 1938 og lade 1945.
FONVADVEJ 10, "NY FONVAD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161160
BENT PETERSEN, gårdejer, født den 16.-3.-1937, søn af Anna og Nis Petersen, gift
den 22.-6.-1984 med Inger Margrethe Boier, medhjælpende hustru, født den
22.-6.-1934, datter af Karen og Andreas Boier. B.P. overtog gården den 21.-4.-1963
fra Harke Jessen. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1882 og senere restaureret, kostald opført 1973, kalvestald og
kviestald 1982, lade og maskinhus 1989, foderhus og gylletank 1973. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 slamsuger, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På ejendommer er 1 fast
medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
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EVALD BØNNERUP, gårdejer, født den 12.-2.-1941, søn af Johannes Kristen Bønnerup, gift den 9.-10.-1976 med Anette Gundersen, født den 10.-10.-1952, datter af
Grethe og Leif Gundersen. Parret har børnene: Karina, født den 14.-7.-1977, Vickie,
født den 9.-1.-1980 og Martin, født den 6.-11.-1984.
E.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1989 fra
Simon Hjornholm.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 46 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1884, svinestalde 1884 og 1979, lade 1942, maskinhus 1976. Der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges ca. 3.200
smågrise og 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rajgræs. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

FRØLUNDVEJ 79, "FRØLUND
VESTERGÅRD", FRØLUND, 7400
HERNING, tlf. 97-116704.
KRISTIAN BENT LARSEN, gård
ejer, født den 27.-1.-1934, søn af
Olga Sofie og Valdemar Larsen,
gift den 4.-12.-1957 med Inger
Fogt Nørup, bagerjomfru, født
den 14.-1.-1935, datter af Marie
Fogt og Chresten Nørup. Parret
har børnene: Hanne, født den
13.-9.-1960, Jette, født den 3.5.-1964 og Dorthe, født den 26.10.-1968.
K.B.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, hvor han er uddannet til svinekontrolassistent. Han overtog gården den 1.-10.-1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40,3 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5
ha.
Stuehuset er opført 1888 og restuareret senest i 1974, kostald opført 1953, farestald
1969 og svinestalde 1973 og 1974, lade 1888, maskinhus 1985, foderhuse 1974 og 1981
samt gastæt silo 1981. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der
sælges ca. 1.500 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
På gården er 1 fast medhjælper.
FRØLUNDVEJ 80, "FRØLUNDGÅRD", FRØLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-116318.
KARL EMIL RAHBEK, gårdejer, født den 4.-1.-1934, søn af Anders Rahbek, Bøvlingbjerg, gift den 5.-12.-1959 med Elise Bay Østergård, sygeplejerske, født den
9.-5.-1937, datter af Erik Østergård, Nr. Lem. Parret har børnene: Anders, født den
28.-8.-1961, Niels Ole, født den 29.-9.-1962, Erik, født den 3.-2.-1968 og Lene, født
den 11.-11.-1977.
K.E.R. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Herning Land
boforening, i bestyrelsen for Royal Dåne Quality Slagteriet og medlem af Gjellerup
Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra Martin Poulsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 38 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1877, restaureret og tilbygget 1970, avlsbygningerne består af
nyere svinestalde og der er gastæt silo samt gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 220 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er fremavlsærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
2 vandingsmaskiner og halmfyr. På ejendommen er der 1 fast medhjælper.
FRØLUNDVEJ 85, "MELDGAARD", FRØLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-116319.
CHRISTIAN MELDGAARD HANSEN, født den 7.-2.-1937, søn af Martha og Anders
Chr. Hansen, gift den 28.-2.-1960 med Sonja Jensen, født den 21.-4.-1941, datter af
Hedvig og Jens M. Jensen, Herning. Parret har børnene: Jytte, født den 18.-5.-1960,
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Inger, født den 9.-1.-1963, Han
ne, født den 8.-9.-1966 og Anita,
født den 26.-10.-1968.
C.M.H. overtog gården den 11.12.-1963 fra sin far.
Areal 27,8 ha., heraf 3 ha. mar
ginaljord.
Stuehuset er opført 1985, kostald
1820, lade 1895 og svinestald
1975. På gården er der 1 traktor.

FRØLUNDVEJ 89, "LILLE NØREGÅRD", FRØLUND, 7400 HER
NING, tlf. 97-119381.
EVALD FOLMER JENSEN, gård
ejer, født den 5.-3.-1932, søn af
Aninea Krudt og Theodor Svej
strup Jensen, gift d. 2.-12.-1956
med Ingrid Kristensen, spolerske,
født den 24.-5.-1935, datter af
Guri Jensen og Hermann Kristen
sen. Parret har børnene: Kim
Brian, født den 21.-7.-1962 og
Ghita Merete, født den 3.-1.1966.
E.F.J. er kommunalarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 11,8 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1976, kostalden fra 1886 er renoveret i 1974,
svinestald opført 1886, lade og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 20 ammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve, alle krydsningsdyr. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
GEDHUSVEJ 4, "ENGHOLM", OV
ER SIMMELKÆR, 7451 SUNDS,
tlf. 97-143091.
ANDERS BENT NIELSEN, gård
ejer, født den 22.-12.-1932, søn
af Jacobine Hansine og Viggo
Julius Nielsen, Grove, gift den
23.-5.-1958 med Sillane Marie
Skov, født den 6.-5.-1939, datter
af Mette Katrine og Hjalmar
Madsen Skov. Parret har børne
ne: Britta, født den 22.-7.-1959,
Kaj, født den 10.-1.-1961, Uffe,

født den 29.-12. og Ella, født den 4.-4.-1973.
A.B.N. overtog gården den 1.-2.-1958 fra Thøger Barslund.
Areal 52,3 ha., heraf 5 ha. eng og lignende.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1968, kostald opført 1961, kartoffelhus 1964
og maskinhuse 1962, 1964 og 1976. Gården drives med en svineproduktion på 100 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, majs og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager med tank, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til udkørsel af ajle og
møg.

GEDHUSVEJ 5, "BIRGITTELYST",
OVER SIMMELKÆR, 7^1 SUNDS,
tlf. 97-143149.
VILLY SKYTTE, gårdejer, født
den 22.-3.-1932, søn af Sørine
Gregersen og Søren Skytte, gift
den 27.-4.-1966 med Maja Jacob
sen, født den 26.- 8.-1941, datter
af Kirstine Nielsen og Lauge Ja
cobsen, Faurholt. Parret har bør
nene: Else Marie, født den 15.5.-1965, Ruth, født den 24.-9.1968 og Karen, født den 1.-9.1971.
V.S. har været på Haubro Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra sin
far.
Areal 11 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1976, kostalden fra 1927 er renoveret i 1964,
lade er fra 1964 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsma
skiner og fastbrændselsfyr. Der bruges lidt løs daglejerhjælp på gården, som drives
sammen med Sandgårdvej 2, Grove.

GEDHUSVEJ 6, "FREDENSMINDE",
OVER SIMMELKÆR, 7451 SUNDS,
tlf. 97-143161.
JENS URBAK LARSEN, gårdej
er, født den 6.-10.-1929, søn af
Karen Urbak og Jens Christian
Larsen, Gunderup, gift den 10.12.-1955 med Inga Grethe Jen
sen, født den 2.-8.-1933, datter
af Petra og Thorvald Jensen,
Fjelstervang. Parret har børne
ne: Tove, født den 2.-3.-1959 og
Leif, født den 19.-3.-1965.
J.U.L. overtog gården den 21.-11.-1955 fra Viggo Petersen.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 23 ha. og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1965, kostalden fra 1969 er ændret til svinestald, kartoffelhus
opført 1972, lade 1969 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på
ca. 20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, byg, ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandings
maskiner, 1 kartoffeloptager med tank, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
GEDHUSVEJ 8, "MARKSTRUP", SKÄPHUS MARK, 7451 SUNDS, tlf. 97-143042.
JOHANNES INGEMANN MARKUSSEN, gårdejer, født den 3.-3.-1922, søn af Jenny
Katrine Jensen, Ikast, gift den 8.-8.-1953 med Anna Agnethe Nielsen, datter af Klara
og Oskar Nielsen, Simmelkær. Parret har børnene: Niels Arne, født den 22.-1.-1956 og
Inge Maria, født den 1.-3.-1959.
J.I.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1953
fra Thorvald Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. eng og
lignende.
Stuehuset er opført 1968, kostalden fra 1960 er delvis ændret til svinestald i 1980,
lade opført 1908, maskinhus 1970 og kartoffelhus 1972. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 170 stk., desuden er der 20 ungkreaturer. Planteproduk
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mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til sprøjtning. Gården drives sammen med Hvidmosevej 6, som er
på 15 ha.
GEDHUSVEJ 9, "KRESTINESMINDE", SKÅPHUS MARK, 7451 SUNDS, tlf. 97-143280.
HOLGER DALGÅRD MADSEN, gårdejer, født den 24.-12.-1952, søn af Gerda og Mads
Dalgård Madsen, Feldborg, bor sammen med Anna Grethe Sørensen, sygehjælper, født
den 20.-4.-1958, datter af Anna Lise og Søren Sørensen. Parret har børnene: Kristina,
født den 1.-12.-1982, Klaus, født den 7.-5.-1987 og Kamilla, født den 13.-2.-1989.
H.D.M. overtog gården den 1.-5.-1988 fra Leif Mosgaard.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1959, kostald opført 1963, svinestald og
maskinhus 1965 samt lade 1937. Gårdens besætning er på 1 hest, 1 får og 10 høns.
Der er 1 halmfyr.
GEDHUSVEJ 19, ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. 97-143046.
TEDD1 JACOBSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1965, søn af Birthe og Henning Jacobsen,
Simmelkær, gift den 27.-6.-1987 med Birgit Christensen, syerske, født den 25.-3.-1965,
datter af Marie og Oskar Christensen, Skelhøje. Parret har børnene: Malene, født den
15.-8.-1985 og Carina, født den 1.-4.-1987.
T.J. arbejder på Midtjysk Fornikling. Han overtog gården den 1.-3.-1987 fra Jens Otto
Kristensen.
Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1987. Gården drives som minkfarm, der er 7
haller og en bestand på 600 minktæver. Jorden er udlejet. På gården er der 1 traktor
og halmfyr.

GEDHUSVEJ 20, ILSKOV, 7451
SUNDS, tlf. 97-145060.
INGER KIRSTINE PEJSTRUP,
forhenværende hjemmehjælper,
født den 6.-3.-1928.
I.K.P. har børnene: Svend Ejner,
født d. 8.-1.-1947, Susanne, født
den 10.-4.-1952 og Sonja, født
den 4.-11.-1956.
I.K.P. overtog gården den 24.6.-1963 fra Robert Maul.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 1
ha.
Stuehuset er opført 1880 og senest restaureret i 1976.

GL. SKARRILDVEJ 31, "VESTER
KIRKEGAARD",
ARNBORG,
7400 HERNING, tlf. 97-149558.
JENS KRISTEN TAGE GREN JA
KOBSEN, gårdejer, født den 18.4.-1957, søn af Karen og Thomas
Jakobsen, Arnborg, gift den 16.7.-1983 med Susanne Dreyer An
dersen, husmor, født den 17.-8.1960, datter af Evy og Erling
Andersen, Snejbjerg. Parret har
børnene: Gitte, født den 23.-8.1984, tvillingerne Eben og Dor
te, født den 20.-1.-1986 og Rene, født den 9.-6.-1989.
T.K.T.G.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1983
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf 4 ha. eng og plantage. Desuden er der
forpagtet 20,5 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1982, gammel kostald er opført 1943 og ny i
1978, svinestald opført 1970, lader 1952 og 1981, maskinhus 1963, foderhus 1989 og
der er en gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35
årskøer og 60 ungdyr af blandet race, svineproduktionen er på 30 årssøer, der sælges
ca. 500 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, ærter og industrikartofler.
Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner og varmegenindvindingsanlæg til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. SUNDSVEJ 1, "VESTERGÅRD",
7451 SUNDS, tlf. 97-142155.
HENRIK OG KAREN WESTER
GAARD, gårdejere. H.W. er født
den 8.- 4.-1945, søn af Viola og
Ole Lund Westergaard, gift den
14.- 2.-1970 med Karen Birgit
Sørensen, født den 12.-10.-1950,
datter af Stinne og Erling Søren
sen. Parret har børnene: Anne
mette, født den 23.-2.-1973, Sø
ren, født den 11.-8.-1975 og
Christian, født den 13.-9.-1983.
H.W. driver kreaturhandel, han er næstformand i kreaturhandlernes Landboforening,
medlem af repræsenstantskabet i kødbranchens fællesråd og medlem af aktionærråd i
UNI Bank. Parret overtog gården den 1.-8.-1983 fra Arne Damholt.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29 ha., heraf frasolgt 5 ha.
Gården har det ældste stuehus i Sunds og det blev delvis restaureret i 1989. Der er
svinestald med plads til 250 grise, lade og kartoffelhus. Gården drives med en
planteproduktion bestående af kartofler, ærter og korn. Der er markvandingsanlæg.
Gården drives sammen med GI. Sundsvej 3.
GL. SUNDSVEJ 3, "DALSGÅRD",
7451 SUNDS, tlf. 97-142155.
HENRIK OG KAREN WESTERGÅRD, gårdejerne, omtales un
der GI. Sundsvej 1.
Parret overtog gården den 1.-3.1978 fra Erna og Karl Kristen
sen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
55 ha.
Stuehus er restaureret 1979-1986.
Der er kvægstald med plads til
48 kreaturer, lade, maskinhus og
gylletank. Gårdens besætning er på 25 ammekøer og 35 ungdyr. Planteprodukionens
salgsafgrøder består af kartofler, ærter og korn. Der er 2 traktorer, markvandingsan
læg, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejd
et og der er 1 medhjælper på gården. Gården drives sammen med GI. Sundsvej 1.
GL. SUNDSVEJ 12, 7451 SUNDS, tlf. 97-141662.
IB STENSGAARD, født den 23.-2.-1940, søn af Svend Stensgaard, gift den 16.-3.-1963
med Sonja Toft, født den 18.-1.-1944, datter Ejner Toft. Parret har børnene: Sanne og
Gitte.
I.S. overtog gården i marts 1973.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1975. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, korn og kartofler. Der er 2 traktorer, 1
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ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-149043.
PETER SKOV TROELSEN, gård
ejer, født den 29.-9.-1920, søn af
Anne Marie og Niels Skov Palle
Troelsen, Arnborg, gift den 31.3.-1950 med Lilly Jørgensen, hus
mor, født den 30.-6.-1927, datter
af Inger og Poul Møller Jørgen
sen, Lønstrup. Parret har børne
ne: Ivan, født den 19.-7.-1953,
Preben, født d. 30.-5.-1956 og
Inge-Lise, født den 21.-4.-1962.
P.S.T. har været på Vinding Landbrugsskole, han har været sognefoged i Arnborg sogn.
Han overtog gården den 1.-2.-1950 fra sin far, nuværende ejer 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1860, da bedstefaderen startede som hedeopdyrker,
han hed Niels Peter Troelsen og fik et sølvbæger, der står en mindesten i Kongenshus
Mindepark over ham.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 59 ha., heraf ca. 15 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1974, kostald og svinestald opført 1954,
kartoffelhus 1956, lade 1922, maskinhuse 1955 og 1985 samt gylletank 1971. Gårdens
besætning er på 10 ammekøer og 25 ungdyr af racerne SDM og Limousine. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 2 vandings
maskiner, 1 kartoffeloptager, portionstørreri og plantørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

GREENVEJ 34, ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149420.
GUNNAR JENSEN, gårdejer, født den 31.-5.-1949, søn af Marie og Ejner Jensen, Nr.
Felding.
G.J. overtog gården den 1.-11.-1975 fra Gerhard Iversen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 31 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1978, kartoffelhus 1979, lade 1981 og maskinhus 1984, desuden er
der bygget minkhaller 1988-89. Gården drives som minkfarm med en bestand på 1.700
mintæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps og korn. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, plantørreri med
varm lufts, halmfyr samt fodervogn til mink. På gården er 1 fast medhjælper.
GREENVEJ 38, "BÆKTOFT", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149092.
HENNING THYBO, gårdejer, født den 4.-12.-1966, søn af Else og Harry Thybo,
Arnborg, bor sammen med Karen Karlsmose, køkkenleder, født den 7.-11.-1967, datter
af Tove og Jens Ove Karlsmose, Aulum.
H.T. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler, han er nu ansat ved
Postvæsenet. Han overtog gården den 1.-3.-1986 fra Jakob Jensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 49,8 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1961 og restaureret 1989, kostald opført 1953, svinestald 1914,
lader 1900, 1953 og 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler, raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine
og plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GUDUMKÆRVEJ 5, "NYGAARD", VRÅ, 7400 HERNING, tlf. nr. 97-142727.
ARNE JUEL CLEMMENSEN, gårdejer, født den 23.-3.-1945, søn af Sigrid og Aksel
Juel Clemmensen, Kjellerup, gift den 11.-6.- 1983 med Tove Pedersen, programmør,
født den 29.-3.-1957, datter af Ida og Kristian Pedersen, Sdr. Felding. Parret har
børnene: Aksel og Louise.
A.J.C. er afdelingsgartner, han er uddannet planteskolegartner. Han overtog gården
den 1.-8.-1986 fra Erik og Jens Lund Overgaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha.

"Nygaard"s stuehus er opført i
1919 og restaureret 1986, avls
bygningerne består af 2 svinestalde, kartoffelhus, lade, maskinhus,
foderhus samt indendørs køresilo
og gylletank. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion
bestående af byg, hvede, ærter,
havre, raps og kartofler. Der er
2 traktorer, 1 kartoffeloptager,
plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

GUDUMKÆRVEJ 9, "ELKJÆRGÅRD", GUDUMKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-141568.
KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, født den 19.-4.-1941, søn af Elna og Peder Jakobsen,
gift den 3.-2.-1968 med Sigrid Møller, sygeplejerske, født den 25.-3.-1944, datter af
Johanne og Holger Møller. Parret har børnene: Per, født den 23.-7.-1968, Ole, født
den 1.-12.-1970, Poul, født den 25.-5.-1974 og Susanne, født den 17.-9.-1977.
K.J. er murer. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra Svend Brøchner Nielsen.
Ejendomsskyld 925.000. Areal 30,3 ha., heraf 4 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1973, kostald og svinestald er opført 1930, la
de 1948 og maskinhus 1956. Gårdens besætning er på 2 ungkreaturer og 1 slagtekalv
af racerne SDM og Limousine. Jorden er udlejet. Der er 1 traktor og halmfyr.
GUDUMKÆRVEJ 13, "BREDKÆRGÅRD", GUDUMKÆR, 7400
HERNING, tlf. 97-141226.
EJNAR BÆKGAARD, gårdejer,
født den 7.-4.-1926, søn af Niels
Bækgaard, gift den 11.-12.-1954
med Helga Pedersen, sygehjælper,
født den 20.-11.-1933, datter af
Thomas Pedersen. Parret har bør
nene: Mogens, født den 20.-11.1955, Vita, født den 5.-1.-1958,
Arne, født den 25.-6.-1961 og
Karsten, født den 13.-5.-1964. E.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog
gården den 8.-12.-1954 fra Jens Rasmussen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. plantage. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1911, kostald og lade 1914, ny kostald 1959 og ny lade 1943, ma
skinhus 1979, desuden er der foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på ca. 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.

GUDUMKÆRVEJ 33, GJELLE
RUP, 7400 HERNING, tlf. 97118852.
HARRY SUG PEDERSEN, land
mand, født den 22.-10.-1922, søn
af Peder Albæk Pedersen, gift d.
18.-10.-1958 med Emma Pedersen
født den 16.-5.-1930, datter af
Carl Jonas Pedersen. Parret har
børnene: Flemming og Gitte.
E.P. døde den 14.-10.-1988.
H.S.P. overtog gården den 1.-9.1958 fra sin far, som købte den i 1919. Ejendomsskyld 530.000. Areal 11 ha.
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Stuehusets alder er ukendt, men det er restaureret flere gange senest i 1973, svinestalden fra 1922 er restaureret i 1970, lade opført 1950 og maskinhus 1970. Gården
drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges ca. 80 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, havre, hvede og raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm
lufts tørreri.
GUNDERUPVEJ 17, "ST. GUNDERUP", GUNDERUP, 7400 HERNING, tlf. 97-128103.
NIELS CHRISTIAN THYGESEN, gårdejer, født den 10.-10.-1929, søn af Martha og Otinius Thygesen, gift den 23.-7.-1966 med Karen Damsgaard, sygeplejerske, født den
5.-12.-1927, datter af Maren og Kristian Damsgaard. Parret har sønnen Carsten, født
den 25.-10.-1967.
N.C.T. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1965 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og senere tilbygget og restaureret, kostalden fra 1925 er til
bygget i 1952, svinestald og maskinhus opført 1974, lader 1925 og 1943. Gården drives
med en kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM, desu
den er der en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

GØDSTRUPVEJ 17, "ØRSKOV
BJERG", SNEJBJERG, 7400 HER
NING, tlf. 97-161059.
KRISTIAN KRARUP OKKELS
KJÆR, gårdejer, født den 2.-9.1920, søn af Kristine og Niels
Kjær, gift den 19.-5.-1949 med
Helga Thalund Madsen, husmor,
født den 14.-3.-1924, datter af
Bertha og Mads Thalund Madsen.
Parret har børnene: Lene, født
den 5.-3.- 1950, Jette Kristine,
født den 18.-10.-1953, Niels, født
den 10.-1.-1955 og Dorthe, født den 21.-11.-1958. K.K.O.K. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1949 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje den 1.-4.-1888.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 15 ha., der er frasolgt 2,5 ha. til byggegrunde.
Stuehuset er opført 1830 og senere tilbygget og restaureret, kostald opført 1953, gam
mel svinestald 1923, lade 1953 og maskinhus 1930. Gården drives med en svineproduk
tion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin, desuden er der 8 ungkreaturer
af racen RDM og der er 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
ærter. På gården er der 2 traktorer, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

GØDSTRUPVEJ 25, "DALSGÅRD", GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161502.
ERNST HINDHEDE, gårdejer, født den 17.-11.-1937, søn af Ane og Jens Hindhede,
gift den 2.-5.-1970 med Grethe Knudsen Jensen, medhjælpende hustru, født den
2.-3.-1947, datter af Olga og Niels Knudsen Jensen. Parret har børnene: Pia, født den
14.-10.-1970, Mette, født den 16.-8.-1972 og Rikke, født den 9.-10.-1975.
E.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-11.-1966 fra
Martin Jensen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1967-70, kostalden fra 1921 er ændret til søer flere gange, senest
i 1972, slagtesvinestald opført 1974, maskinhuse 1977 og 1984, maskinhuset er delvis
foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca.
1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, vinterbyg og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 gummiged og gastæt silo.
Der bruges lidt løs hjælp på ejendommen.
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GØDSTRUPVEJ 28, GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161771.
AKSEL SØRENSEN, landmand, født den 23.-7.-1925, søn af Anna og Kristian Sørensen,
gift den 5.-2.-1955 med Ester Fly Nielsen, hjemmehjælper, født den 28.-1.-1935,
datter af Ingrid og Peter Nielsen. Parret har børnene: Kurt, født den 25.-6.-1956,
Svend, født den 28.-1 1.-1959, dytte, født den 18.-3.-1962 og John, født den
14.-4.-1969.
A.S. overtog gården den 1.-1.-1955.
Areal 7 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880, tilbygget og restaureret 1976, kostald opført 1880,
svinestald og lade 1965.
GØDSTRUPVEJ 30, GØDSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-161266.
EMIL DUEHOLM KRISTENSEN,
landmand, født den 25.-6.-1913,
søn af Madsine Dueholm og Niels
Peter Kristensen, gift den 13.6.-1947 med Edith Nybo, husmor,
født den 31.-5.-1924, datter af
Else og Ricard Nybo. Parret har
børnene: Eigil, født den 3.-7.1948, Birthe, født den 11.-4.-1951
og Anne, født den 11.-10.-1952.
E.D.K. overtog gården d. 10.-3.-

1965 fra sin svigerfar, som købte den i 1919.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 12,1 ha., der er frasolgt 0,9
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1980, kostald
maskinhuse 1940 og 1949. Gårdens besætning er på 8
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ha.
opført 1949, lade 1922 og
slagtekalve af racen SDM.
er 1 traktor og plansilo.

GØDSTRUPVEJ 38, "LYKKEGÅRD", GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161225.
ERLING KRISTENSEN, landmand og sparekassebetjent, søn af Kirsten og Otto
Kristensen, gift i 1966 med Birte Gudiksen, skolesekretær, datter af Gerda og Svend
Gudiksen. Parret har børnene: Gitte, Tommy og Allan.
E.K. overtog gården den 1.-7.-1987 fra Henning Jensen.
Areal 8,2 ha.
Stuehuset er opført 1928, restaureret og tilbygget 1987, kostald og lade er opført
1928 og maskinhusets alder er ukendt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
byg. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
GØDSTRUPVEJ 45, "HERNINGSEGNENS ANDELSSOSTALD", GØDSTRUP, 7400
HERNING, tlf. 97-161164.
ANDELSBESTYRER ARNE B. JENSEN, bestyrer, født den 3.-6.-1941, søn af Inger og
Søren Jensen, gift den 6.-11.-1964 med Karen Rasmussen, medhjælpende hustru, født
den 28.-2.-1943, datter af Olga og Kr. Rasmussen. Parret har børnene: Per, født den
16.-2.-1966 og Finn, født den 19.-12.-1968.
A.B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han startede på gården i 1961 og
blev bestyrer den 1.-11.-1967.
Ejendomsskyld 5.350.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1977, sostaldene fra 1961 er udvidet i 1971,
farestalde opført 1961 og 1971, 6 klimastalde 1976, 2 drægtighedsstalde 1961, lade
1962, foderhus 1961 og gylletank 1976. Gården drives med en svineproduktion på 750
årssøer, der sælges ca. 14.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 1 traktor og kornsilo. På ejendommen er 2 faste medhjælpere.
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HAMMERUM HOVEDGADE 151, "BITSAUGAARD", HAMMERUM, 7400 HERNING, tlf.
97-119488.
AAGE ROSENKVIST PEDERSEN, gårdejer, født den 7.-5.-1945, søn af Asta og
Johannes Pedersen, Ry.
A.R.P. driver maskinstationen "Jaungyde Maskinstation" sammen med en bror. Han
overtog gården den 7.-5.-1984 fra Anders Gjørret.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 30 ha., der er frasolgt 15 ha., 0,5 ha. er skov.
Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1964, kostald, svinestald og lade er opført
1924 samt maskinhus 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner,
plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
HARRESKOVVEJ 4, ARNBORG,
7400 HERNING, tlf. 97-149342.
KRISTIAN GOTTENBORG LARS
EN, landmand, født den 26.-8.-1935,
søn af Margrethe og Johannes
Larsen, Arnborg.
K.G.L. har været på Tommerup
Højskole med landbrugsfag. Han
overtog gården den 1.-10.-1963
fra sin far, som købte den i
1931.
Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1915, kostald,
svinestald og lade 1912 samt staklade 1965. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HARRESKOVVEJ 5, "HJØLLUND MØLLE", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-149475.
NIELS ARNE CHRISTENSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1957, søn af Nora og Carl
Christensen, Arnborg, gift den 24.-6.-1988 med Pernille Bentson, pædagog, født den
22.-4.-1958, datter af Elise og Corner Bentson, Grindsted. Parret har børnene: Anders,
født den 7.-11.-1978 og Kamilla, født den 24.-10.-1988.
N.A.C. er udlært maskinarbejder, han arbejder som chauffør ved MD. Han overtog
gården den 1.-11.-1988 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
har været i slægtens eje fra omkring 1870.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 23 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1975, kostald og svinestald er opført 1935,
lade 1928 og maskinhus 1952. Gårdens besætning er på avlshopper og 2 stk. afkom af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der
er 2 traktorer, rørvandingsanlæg, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.

HARRESKOVVEJ 11, "ST. HJØL
LUND", ARNBORG, 7400 HER
NING, tlf. 97-149142.
JOHANNES OKKELS, gårdejer,
født den 16.-12.-1922, søn af
Anna og Jens Okkels, gift den
10.-11.-1949 med Bodil Katrine
Sørensen, husmor, født den 4.1.-1927, datter af Petrea og
J.H. Sørensen, Arnborg. Parret
har børnene: Ane-Marie, født
den 2.-4.-1951, Birgitte, født
den 9.- 4.-1953, Else, født den
28.-9.-
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Dorthe, født den 24.-6.-1963.
3.0. har været medlem af bestyrelsen for Hammerum Herreds Landboforening samt i
bestyrelsen for Arnborg Mejeri. Han overtog gården den 9.-7.-1948 fra Anton Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 111 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 28 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1974, kostalden er genopført i 1972 efter en
brand, lade opført 1972 og maskinhus 1973. Gårdens besætning er på 35 ungkreaturer
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til udkørsel af
gødning.

HAUGEVEJ 11, "VESTERAGER", HAMMERUM, 7400 HERNING, tlf. 97-116377.
ERIK KRISTIANSEN, gårdejer, født den 10.-1.-1939, søn af Katrine og Peder
Kristiansen, gift den 11.-5.-1968 med Maren Nardendal, sygeplejerske, født den
15.-8.-1942, datter af Johanne og Holger Nardendal. Parret har børnene: Tina, født
den 11.-5.-1969, Ulla, født den 3.-10.-1970 og Peter, født den 10.-4.-1975.
E.K. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for valgmenighedskir
ken og overtog gården den 1.-11.-1965 fra Svend Nikolajsen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 35 ha. og der er forpagtet M ha.
Stuehuset er opført 1930 og senere restaureret, kostald opført 1973, slagtesvinestald
og lade 1968 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650
stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3
traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri.
HAUGEVEJ 14, FASTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-209131.
THOMAS KJÆRSGAARD, gårdejer, født den 24.-2.-1965, søn af Christian Kjærsgaard,
gift den 7.-10.-1988 med Helen Nørby Skov, sygeplejeelev, født den 19.-2.-1967,
datter af Inger og Tage Skov. Parret har sønnen Christian, født den 2.-7.-1989.
T.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1986 fra
sin farbror, Niels Kjærsgaard, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha. og der er lejet 28 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988, kostald, svinestald og lade er opført
1923, maskinhus 1939, hønsehus 1956 og foderhus 1962. Gårdens besætning er på 40
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 ungkreaturer af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og kartofler. Der er 1
traktor, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
HAUGEVEJ 19, "LILLEGÅRD", FASTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-116876.
SØREN FLENSBORG, gårdejer, født den 6.-3.-1938, søn af Marie og Svend Flensborg,
gift den 22.-3.-1962 med Gerda Hagelskær, husmor, født den 19.-3.-1937, datter af
Kirstine og Martin Hagelskær. Parret har børnene: Brian, født den 8.-3.-1965 og Helle,
født den 16.-3.-1972.
S.F. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-1.-1961 fra sin far, nuværende ejer
er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1795.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., der er frasolgt 4 ha., der er 3 ha. mose og
lignende.
Stuehuset er opført 1886 og senere restaureret, svinestalden fra 1890 er renoveret i
1965, maskinhus opført 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
HAUGEVEJ 21, FASTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-116428.
CONNY LYNGHOLM (LARSEN) NIELSEN, økonoma, født den 20.-20.-1953, datter af
Stinne og Verner Lyngholm Nielsen, gift den 10.-6.-1978 med John Larsen, landmand,
født den 4.-2.-1948, søn af Maren og Niels Kristian Larsen. Parret har børnene:
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Vibeke, født den 30.-3.-1979 og
Lars, født den 27.-10.-1981.
J.L. døde den 11.-3.-1984. Han
overtog gården den 15.-5.-1973
fra Aksel 0. Pedersen.
Areal 19 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1932 og re
staureret 1975, kostaldens alder
er ukendt, laden er fra 1984 og
maskinhuset 1978.

HAUGEVEJ 28, "NØRRE HAU
GE", HAUGE, 7400 HERNING,
tlf. 97-119393.
DAN ERIK SØRENSEN, gårdej
er, født den 3.-1.-1955, søn af
Gerda og Erik Sørensen, gift den
30.- 12.-1989 med Karen Bjørnfeldt, handelsuddannet, født den
4.-10.- 1966, datter af Else og
Verner Bjørnfeldt.
D.E.S. har været på Næsgård
Agerbrugsskole, han er uddannet
agraøkonom. Han overtog gården den 10.-10.-1982 fra Evald Pedersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der 1 ha. skov. Der lejet
24 ha. Stuehuset er opført omkring 1920 og senere restaureret, avlsbygningerne består
af kartoffelhus fra 1989 og desuden er der maskinhus og lade. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, byg, hvede og rug.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 4-rækket kartoffellægger
og 2 kartoffeloptagere. På ejendommen er der 2 deltids medhjælpere.
HAUNSTRUP HOVEDGADE 33, HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161443.
ALFRED KRAG JENSEN, gårdejer, født den 7.-1.-1928, søn af Helga og Jens Jensen,
gift den 4.-1.-1954 med Kirsten Feldborg Nielsen, sygemedhjælper, født den
29.-1.-1934, datter af Marie og Niels Feldborg. Parret har børnene: Birgitte, født den
2.-11.-1954, Ole, født den 18.-2.-1956, Søren, født den 2.-12.-1959 og Mette, født den
1.-6.-1966.
K.F.N. er medlem af Menighedsrådet. A.K.J. overtog gården den 1.-11.-1953 fra I.C.
Bækgård. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1922 og senere restaureret og tilbygget, kostalden fra 1918 er
ændret til svinestald i 1976, hvor der også blev bygget slagtesvinestald, goldsostald,
og gyltestald er opført 1970, lade og silohus 1965, maskinhus 1972 og der er en
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.150 slagtesvin, desuden er der 2 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.

HEDEGÅRDVEJ 3, "KRØJBORG",
KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147144.
VERNER KRISTENSEN, pensionist,
født den 12.-11.-1926, søn af
Marie og Niels Kr. Kristensen,
gift den 16.-10.-1966 med Erna
Elisabeth Jørgensen, husmor,
født den 17.-4.-1930, datter af
Julie og Rasmus Jørgensen. Der
er børnene: Poul, født den
27.-2.-1953, Egon, født den
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gården den 26.-3.-1956 fra Anton Nielsen. Ejendomsskyld 410.000. Areal 22 ha., heraf
6 ha. eng, mose og grusgrav. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1935 og senere restaureret, kostald og lade opført 1935.

HEDEGÅRDVEJ 4, "SVANEMOSEGÅRD", KØLKÆR, 7400 HERNING.
INGER MARIE VESTERGÅRD, gårdejer, omtales under Hedegårdvej 6.
I.M.V. overtog gården den 1.-5.-1984 fra Thorvald Feldbak.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 30,5 ha., heraf 3 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført omkring 1928 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade er
opført 1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg,
hvede, raps og ærter. Gården drives sammen med Hedegårdvej 6.
HEDEGÅRDVEJ 6, "FRØDAL",
KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147353.
KNUD VESTERGÅRD, gårdejer,
født den 16.-6.-1954, søn af Jen
ny og Otto Vestergård, gift den
6.-8.- 1977 med Inger Marie Mik
kelsen, tekstilarbejder, født den
27.-7.- 1956, datter af Elisabeth
og Kristian Mikkelsen. Parret har
børnene: Rande, født den 20.-2.1978 og Pia, født d. 17.-9.-1979.
Begge ægtefæller har været på Hammerum Landbrugsskole. K.V. overtog gården den
1.-3.-1979 fra Kristian Serup. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 47 ha., heraf 2 ha. skov
og eng. Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført efter en brand i 1908 og senere restaureret, sostald er opført
1979, slagtesvinestalde 1980 og 1982, lade 1924 og maskinhus 1985. Gården drives med
en svineproduktion på 110 SPF-årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og 1.600
slagtesvin, desuden er der 6 ammekøer og 6 ungdyr af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Der er 1 deltids medhjælp på
gården, som drives sammen med Hedegårdvej 4.

HEDEGÅRDVEJ 8, KØLKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-147158.
JAKOB GRØNDAL BJERRE,
gårdejer, født den 31.-8.-1952,
søn af Anna Mette og Pauli Bjer
re, gift den 5.-6.-1976 med Sol
veig Hedegaard Laursen, medhjælp
ende hustru, født den 23.-4.-1953,
datter af Edel og Gunnar Hede
gaard Laursen. Parret har børne
ne: Lisbeth, født den 18.-9.-1979,
Vibeke, født den 23.-4.-1982,
Linda, født den 11.-7.-1985 og Anette, født den 15.-4.-1988. J.G.B. har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1976 fra Finn Østergaard.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 2 ha. skov. Der er
lejet 56 ha. Stuehuset er opført ca. 1890 og restuareret 1976, kostalden fra 1956 er
tilbygget i 1979, hvor der også blev bygget maskinhus, laden er fra 1890. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter,
kartofler, havre og frøgræs. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg og træfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEDESKOVVEJ 17, SKÅPHUS MARK, 7451 SUNDS, tlf. 97-145016.
JENS SKOV KRISTENSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1935, søn af Agnes og Ingvard
Kristensen, Ilskov, gift den 10.-7.-1958 med Birthe Daugbjerg Sørensen, sygehjælper,
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født den 2.-11.-1936, datter af
Dagny og Jens Sørensen, Balling.
Parret har plejebørnene: Kurt,
født den 29.-3.-1966, Anette,
født den 30.-1.-1968 og Jan, født
den 12.-10.-1972.
J.S.K. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
45 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der
er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1903, kostald
og lade er opført 1941 samt maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af kartofler og byg. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 2
vandingsanlæg og 1 kartoffeloptager med tank.

HELSRUPVEJ 34, "VESTERVANG", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161371.
JOHANNES PAULSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1927, søn af Marianne og Jens
Christian Paulsen, gift den 10.-12.-1966 med Inga Dorethe Madsen, sygeplejerske, født
den 15.-1.-1936, datter af Johanne og Ernst Madsen. Parret har børnene: Lisbeth, født
den 23.-9.-1967 og Birgit, født den 8.-2.-1970.
J.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra
Harald Holm. Ejendomsskyld 870.000. Areal 11 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men det er restaureret i 1975, kostalden blev restuareret
og ændret til søer i 1969, slagtesvinestalden er fra 1979. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der er 1 traktor og fastbrændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HELSTRUPVEJ 39, "LILLE HELSTRUPGÅRD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf.
97-161421.
JØRGEN SKOV, elektriker og landmand, født den 15.-5.-1948, søn af Ester og Viktor
Skov, gift den 22.-8.-1970 med Birgit Christensen, kontorassistent, født den
23.-2.-1950, datter af Ingeborg og Oluf Christensen. Parret har børnene: Mai-Britt,
født den 30.-4.-1973 og Allan, født den 6.-4.-1975. J.S. overtog gården den 1.-9.-1988
fra Anders Gjøvik. Ejendomsskyld 200.000.
Areal 8 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1985, kostald opført 1941 og lade 1951.
Gårdens besætning er på 4 avlsheste. Der er 1 traktor.

HELSTRUPVEJ 41, "OVERGÅRD", HELSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161131.
FREDE THALUND, gårdejer, født den 24.-8.-1921, søn af Nora og Mads Thalund, gift
den 28.-5.-1949 med Kamma Pedersen, medhjælpende hustru, født den 23.-10.-1923,
datter af Mathilda og Peder Pedersen. Parret har børnene: Inge, født den 18.-4.-1951,
Hanne, født den 25.-10.-1953, Steen, født den 13.-12.-1954 og Tove, født den
19.-12.-1956.
F.T har været på Thune Landbrugsskole, han har. været vurderingsmand i ejendoms
vurderingsrådet, i bestyrelsen for Hammerum Herred Kvægavlsforening og med i
fællesledelsens bestyrelse. Han overtog gården den 1.-4.-1948 fra sin far, som købte
den i 1908.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26,6 ha., der er 1,6 ha. skov. 15 ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1965, kostald 1958, ungdyrstald 1977, lade 1964 og maskinhuse
1953 og 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 15
slagtekalve af racen RDM. F.T. har fået en del præmier fra Ringkøbing amts
fællesskuer for RDM-kvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 deltids
medhjælper.
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ERIK FEDDER JENSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1958, søn af Jens og Ruth Fedder
Jensen, gift den 19.-6.-1987 med Birte K. Nielsen, lægesekretær, født den 24.-4.-1959,
datter af Anna og Kr. Nielsen. Parret har børnene: Marie, født den 1.-11.-1987 og
Mads, født den 24.-9.-1989.
E.F.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1984 fra
Gerda Albæk.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 67,7 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1884 og senere restaureret, kostald opført 1976, spaltestald 1988,
gammel kostald er ændret til goldsøer og kalvestald i 1980 og svinestalden er ændret
til kalve i 1989, maskinhuset er fra 1978, foderhus 1987 og der er en gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 140 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1
markvandingsanlæg. På gården er 1 medhjælper.

HELSTRUPVEJ 51, "NEDERGÅRD",
SNEJBJERG, 7400 HERNING,
tlf. 97-161106.
KJELD FOGT NØRUP, gårdejer,
født den 21.-7.-1936, søn af Ma
rie og Kresten Nørup, gift den
27.-5.-1961 med Jonna Birk Ped
ersen, medhjælpende hustru, født
den 21.-4.-1937, datter af Erna
og Viktor Pedersen. Parret har
børnene: Marianne, født den 2.4.-1964, Lone, født den 22.-10.1966, Bente, født den 11.-8.-1971

og Linda, født den 8.-1.-1977.
K.F.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Landboforeningens
bestyrelse og i Hammerum Herred Grovvareforening. Han overtog gården den
22.-12.-1967 fra Niels Arne Thallund.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1939 og senere restaureret, kostalden fra 1920 er ændret til
sostald i 1969, fravænningsstalden er indrettet i den gamle lade fra 1919, slagtesvinestald og garage er opført 1959, slagtesvinestalden fra 1971 er restaureret i 1985,
farestald og gylletank er opført 1980, lade 1917 og maskinhuse 1976 og 1982. Gården
drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, gastæt kornsilo og halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp en gang
imellem.
HELSTRUPVEJ 53, "HINDKJÆRGÅRD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161147.
KARL HJALMER ROESGAARD, gårdejer, født den 13.-12.-1924, søn af Dusine og
Anders Roesgaard, gift den 4.-5.-1957 med Lis Rahbek, husmor, født den 19.-12.-1930,
datter af Kirsten og Anders Rahbek. Parret har børnene: Inger Marie, født den
31.-5.-1958, Ruth, født den 10.-8.-1962 og Lars, født den 26.-5.-1968.
K.H.R. har været på Rønde Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1957 fra
Bernhard Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført 1966, kostalden fra 1951 er ændret til slagtesvinestald i 1971,
fravænningsstald opført 1965, farestald 1978, lade 1974 og maskinhus 1985. Gården
drives med en svineproduktion på 75 SPF-årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr.
På gården er 1 deltids medhjælper.
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7400 HERNING, tlf. 97-168031.
KAJ LUND PEDERSEN, elektrik
er og landmand, født den 4.-6.-1961,
søn af Inger og Richard Peder
sen, gift den 28.-4.-1984 med Pia
Bjerregård, kontorassistent, født
den 29.-4.-1963, datter af Anne-Lise
og Kristian Bjerregård. Parret
har børnene: Jakob, født den 10.9.-1986 og Nana, født den 21.-2.1988.
K.L.P. overtog gården den 9.-4.1985 fra Johannes Østergaard.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 20 ha., heraf 0,6 ha. skov. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret senest i 1988, kostalden fra 1935 er tilbygget
i 1950 og senere ombygget efter en brand, laden er fra 1935. På gården er der 2
traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt et fastbrændselsfyr. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn.

HELSTRUPVEJ 72,
"VESTER
GÅRD", SNEJBJERG, 7400 HER
NING, tlf. 97-161548.
ANDERS CHRISTIAN BACH,
gårdejer, født den 17.-7.-1944,
søn af Rosa og Peter Bach, gift
den 25.-5.-1968 med Randi Ras
mussen, pædagog, født d. 1.-6.1947, datter af Ruth og Hakon
Rasmussen. Parret har børnene:
Allan, født den 8.-2.-1971, Bri
an, født den 29.-1 1.-1975 og
Christoffer, født den 9.-6.-1978.
A.C.B. overtog gården den 1.-2.-1983 fra Søren Vinkler Christiansen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29,4 ha. og der er forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1983, kostalden fra 1915 er ændret til
svinestald i 1966, svinestalden fra 1929 er ændret i 1966, redskabshus er opført 1929,
lade 1954 og maskinhuse 1915 og 1989. Gården drives med en hønsebestand på 1.200
høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, kommen, rug og ærter,
desuden er der delvis hjemmesalg af krtofler, gullerødder og jordbær. Der er 2
traktorer, 2 mejetærskere, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 halmlægger til
jordbær, 1 plantemaskine til jordbær og 1 special sprøjte til jordbær. På gården er 1
deltids medhjælper og der bruges skoleelever til plukning.

HELSTRUPVEJ 83, "EGEHOLM",
ALBÆK, 7400 HERNING, tlf.
97-161276.
BENT OLESEN, gårdejer og
chauffør, født den 27.-3.-1961,
søn af Rose og Thomas Olesen,
gift den 6.-5.-1989 med Annette
Korsholm Jeppesen, sygeplejeel
ev, født den 21.-2.-1964, datter
af Karen Annette og Hugo Kors
holm Jeppesen. Parret har dat
teren, Anne, født den 2.-7.-1987.
B.O. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer
er 4. generation på gården. Oldefaderen købte jorden som hede.
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Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade er opført
1910, laden er tilbygget i 1964 og maskinhuset er fra 1972. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 150 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter, raps og rug. Der er 1 traktor, en bror laver høstarbejdet.
H3ORDALVE3 9, "KÆRGAARD",
ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-149205.
ARNE SKOV, gårdejer, født den
26.-9.-1945, søn af Kirstine og
Søren Skov, Tvis, gift den 21.9.-1968 med Else Marie Søren
sen, husmor, født den 16.-10.-1948,
datter af Ragnhild og Søren Emil
Sørensen, Tvis. Parret har børne
ne: Anni, født den 30.-4.-1970,
Bjarne, født den 24.-3.-1973 og
Lasse, født den 11.-3.-1980.
A.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Brande Kar
toffelmelsfabrik. Han overtog gården den 1.-8.-1968 fra Kristian Svendsen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1978, svinestalde 1934, 1974 og 1977, lade 1970, maskinhus 1976
og der er en gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 SPF-søer, der
produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, gastæt kornsilo og
varm lufts tørreri. Der er en deltids medhjælper på gården, som drives sammen med
Skovbjerg Alle 24, som er på 35 ha.
H3ORTDALVE3 22, "FREDLY",
ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-149031.
EGON SVENDSEN, gårdejer,
født den 8.-8.-1941, søn af Abelone Mathilde og Henrik August
Svendsen, Arnborg, gift den
27.-3.- 1965 med Ruth Maarbjerg
Munk, husmor, født den 9.-2.-1946,
datter af Ingeborg og Kresten
Maar bjerg Munk, Kibæk. Parret
har børnene: Asger, født den
4.-4.- 1966, Henrik, født d.
3.-7.-1969, Lone, født den 11.6.-1970 og Andreas, født den 7.-3.-1973.
E.S. overtog gården den 1.-4.-1964 fra sin far, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalde 1967 og 1978, svinestald 1975, lader 1968 og 1973,
maskinhus 1973 og der er en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer og 100 ungdyr af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på
7.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og kartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og halmfyr. Der er 1 fast fodermester
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
H3ORTDALVE3 26, "MOESGÅRD", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149152.
EYVIND VAGN ERIKSEN, gårdejer, født den 16.-8.-1933, søn af Erika og Mads
Eriksen, Fasterholt, gift den 30.-12.-1958 med Ingrid Madsen, husmor og hjemmehjæl
per, født den 7.-6.-1937, datter af Dagmar og Otto Madsen, Skårup. Parret har
børnene: 3an, født den 25.-9.-1959, Ghita, født den 2.-12.-1961 og 3ørn, født den
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23.-5.-1964.
E.V.E. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-12.-1958 fra Ellen Krage
lund.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
28,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der
er forpagtet 14 ha.
"Moesgård"s stuehus er opført
1912 og restaureret 1976, stalde
og lader er genopført efter en
brand i 1983, maskinhus opført
1985 og der er en gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er 1 deltids medhjælper.
HJORTDALVEJ 28, "NYMINDE",
ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-149084.
VILLY SAABY NIELSEN, landmand,
født den 19.-10.-1929, søn af
Johanne og Senius Nielsen, Vel
ling, gift den 30.-10.-1959 med
Karna Budde, kokkepige, født
den 11.-8.-1941, datter af Kir
stine og Jens Budde. Parret har
børnene: Britta, født den 26.-5.1961, Jens, født d. 24.-11.-1962,
Søren, født den 21.-2.-1964, In
ger, født d. 13.-1.-1967 og Peter, født den 18.-3.-1976.
V.S.N. er ansat ved Postvæsenet i Herning og har været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sin svigerfar, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 20,5 ha., der er 2 ha. beplantning. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført 1932, restaureret og tilbygget 1968, kostald og lade er opført
1932 og svinestalde 1960.
HJØLLUNDVEJ 14, "DAMGAARD",
ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-149387.
ERIK SCHRØDER, gårdejer, født
den 11.-8.-1959, søn af Birgith
og Per Schrøder, Hørve, gift den
21.-5.-1983 med Nanne Vibeke
Boye Petersen, husmor, født den
25.-2.-1959, datter af Bitten Pe
tersen. Parret har børnene: Lars,
født den 24.-12.-1984 og Lene,
født den 8.-8.-1986.
E.S. har været på Kærhave og
Høng landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-8.-1981.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 10 ha. skov og eng.
Desuden er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret senest i 1988, svinestalde opført 1923, 1960,
1973, 1977 og 1986, lade 1923, maskinhus 1978 og desuden er der en gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 3.800 smågrise og 170
slagtesvin, derudover er der en ammekobesætning på 2 køer og 4 ungdyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræs og kartofler. Der
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er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 2 plantørringsanlæg og halmfyr.
Der er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til gylleudkørsel.
HJØLLUNDVEJ 16,
"GROVGAARD", ARNBORG, 7400 HER
NING, tlf. 97-149140.
PER GRAVGAARD JAKOBSEN,
forpagter, født den 25.-12.-1966,
søn af Karen og Christian Jakob
sen, Arnborg.
P.G.J. er ansat ved tekstilfarv
ning i Videbæk. Han overtog går
den den 1.-4.-1989 fra sin mor,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 35
ha., heraf 16 ha. skov og mose,
mosen er fredet.
Gården drive sudelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges høst.

HJØLLUNDVEJ 26, "HJØLLUNDGAARD", ARNBORG, 7400 HER
NING, tlf. 97-149143.
GUNNAR CHRISTENSEN, gårdej
er, født den 29.-7.-1931, søn af
Maren og Marius Christensen,
Sdr. Nissum, gift den 17.-11.-1956
med Bertha Bertelsen, husmor,
født den 15.-9.-1933, datter af
Anna og Albert Bertelsen, Nr.
Nebel. Parret har datteren Eva,
født den 23.-4.-1968.
B.B. døde den 14.-12.-1987.
G.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra
Frede Okkels.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1978, kostalde 1962 og 1975, svinestald 1970, lade 1926 og
maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer og 55 ungdyr af
racen SDM, besætningen er en stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner,
portionstørreri og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HJØLLUNDVEJ 30, ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149137.
BENT JOHANNES KRONBORG PEDERSEN, landmand, født den 31.-3.-1938, søn af
Mary og Laurids Pedersen, Arnborg, gift den 3.-2.-1962 med Jette From Jakobsen,
syerske, født den 1.-1.-1944, datter af Rose og Karl Jakobsen, Kibæk. Parret har
sønnen Torben, født den 11.-6.-1962.
B.J.K.P. overtog gården den 1.-2.-1962 fra sin far, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha., heraf 6 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1982, svinestald og lade 1928 samt maskinhus 1974. Gården drives
med en svineproduktion på 27 årssøer, der produceres ca. 475 slagtesvin årligt. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og plantørreri.

HJØLLUNDVEJ 32, ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149136.
SVEND OLE VESTERGAARD OLESEN, gårdejer, født den 13.-4.-1929, søn af Johanne
og Christian Vestergaard Olesen, Kibæk, gift den 30.-12.-1962 med Kirsten Langkjær,
husmor, født den 30.-1.-1936, datter af Anna og Enevold Langkjær, Åskov. Parret har

-143børnene: Inge, født den 27.-8.-1963 og Hanne, født den 29.-12.-1967, K.L. havde 2
børn fra sit første ægteskab, det er Jørgen Michael, født den 27.-4.-1959 og Tove
Birgitte, født den 7.-1.-1962, faderen var Svend Larsen, som døde den 5.-5.-1961, han
overtog gården den 1.-4.-1958, da den blev udstykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1958 og
kostalden er tilbygget i 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og
14 ungdyr af racen SDM, desuden er der 4 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HODSAGERVEJ 28C, "KIRKEGAARD", SIMMELKÆR, 7451
SUNDS, tlf. 97-143141.
CHRISTIAN VIBHOLDT CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 6.-3.1931, søn af Knud Christensen,
gift den 17.-3.-1962 med Aase
Jensen, født den 4.-3.-1934, dat
ter af Laurits Gammelgaard Jen
sen. Parret har børnene: Arne,
født den 20.-7.-1956 og Ella,
født den 30.-7.-1959.
C.V.C. overtog gården den 1.-11.-1959 fra Artur Kristensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha., der er frasolgt 6 ha., 1,5 ha. er marginaljord.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1970, kostald, svinestald og lade er fra 1926,
ny svinestald 1973, kartoffelhus 1963 og maskinhus 1976. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartof
ler, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartof
feloptager med tank, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. Gården drives sammen med Kærmosevej 1, som er på 28 ha.
HOLLINGHOLTVEJ 35, "ENGSIGGAARD", HOLLINGHOLT, 7451
SUNDS.
EGON ENGSIG HANSEN, gårdej
er, født den 21.-12.-1939, søn af
Agnethe og Søren Hansen, Hollingholt, gift den 15.-5.-1968
med Else Marie Jacobsen, dag
plejer, datter af Anna Margrethe
og Jens Aage Jacobsen, Løsning.
Parret har børnene: Leif, født
den 18.-5.-1969, Lis, født den
10.-6.-1972 og Lone, født den
25.-4.-1976. E.E.H. overtog gården den 1.-1.-1968 fra Henning Birkkjær.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11,9 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1977 og maskinhuset er fra 1973. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg
og ærter. Der er 1 1/2 traktor, 1 vandinsmaskine, andel i kartoffeloptager, plansilo,
kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLLINGHOLTVEJ 37, "GRØNDAHL", 7451 SUNDS, tlf. 97-141031.
JOHANNES HAGELSKJÆR, gårdejer, født den 6.-10.-1932, søn af Maren og Laurits
Hagelskjær, Hollingholt, gift den 4.-12.-1958 med Ellen Kildsgård Larsen, husmor, født
den 26.-3.-1937, datter af Nina og Ejner Larsen, Linå. Parret har børnene: Benny, født
den 22.-9.-1959, Dorthe, født den 12.-3.-1962 og Vita, født den 19.-5.-1966.
J.H. overtog gården den 15.-8.-1958 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 35 ha.
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"GrøndaP's stuehus er opført
1969, svinestald 1971 og maskin
hus 1976. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 600 stk.
årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler og ærter.
Der er 2 traktorer, andel i meje
tærsker og 2 vandingsmaskiner.

HOLLINGHOLTVEJ 47, 7451 SUNDS, tlf. 97-142611.
JØRGEN P. JENSEN, vand- og gasmester, født den 21.-1.-1937, søn af Kaj Jensen,
Nykøbing M., gift den 18.-5.-1962 med Bodil Østergård Jensen, rengøringsasstent, født
den 8.-12.-1940, datter af Jens Chr. Jensen, Voldby. Parret har 2 sønner.
J.P.J. er vvs-installatør. Han overtog gården den 1.-11.-1985.
Ejendomsskyld 370.000. Areal ca. 10 ha., heraf 5 ha. marginaljord. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret i 1986. På gården er der 1 traktor.

HOLLINGHOLTVEJ 51, "HOLLINGHOLT MINKFARM", 7451 SUNDS,
tlf. 97-142078.
HANS ØSTERGAARD, minkfarm
er, født den 29.-5.-1960, søn af
Kirstine og Jakob Østergaard,
Fabjerg, gift den 28.-8.-1982
med Ane Marie Amby, sygeple
jerske, født den 7.-7.-1959, dat
ter af Inga Kirstine og Arnold
Kristian Amby, Flovlev. Parret
har børnene: Morten, født den
16.-1.-1985 og Jakob, født den 13.-2.-1987. H.Ø. overtog gården den 1.-3.-1984 fra
Hermann Klausen. Areal 2 ha. Stuehuset er opført 1986, farmen består af 9
minkhaller og 1 lade. Bestanden er på 700 minktæver.
HOLTUMVEJ 5, "BÆKKELUNDGAARD", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149055.
LAURIDS MADSEN, gårdejer, født den 11.-4.-1926, søn af Andrea Kristiane og Peder
Burdorf Madsen, Sdr. Omme, gift den 18.-10.-1950 med Kristine Marie Mortensen,
husmor, født den 22.-4.-1929, datter af Johanne og Niels Peder Mortensen, Filskov.
Parret har børnene: Bodil, født den 17.-4.-1951, Svend Erik, født den 7.-12.-1953, John
Henning, født den 15.-12.-1954 og Bente Irene, født den 20.-1.-1958.
L.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1950 fra
Peder Vissing. Ejendomsskyld 1.115.000. Areal 37,5 ha., heraf 7 ha. skov og eng. Der
er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1960, svinestald 1940, 1967 og 1974, lade 1940, maskinhuse 1974
og kartoffelhus 1958. Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 3 ungdyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter, hvede, byg og
rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og portionstørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLTUMVEJ 8, "NYGAARD", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149001.
HANS HANSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1959, søn af Edith og Peder Hansen,
Arnborg, bor sammen med Karen Sahlholdt, læge, født den 4.-4.-1962, datter af Inger
og Konrad Sahlholt, Arnborg. Parret har datteren Anni, født den 27.-5.-1989.
H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-11.-1983
fra Gert Madsen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 36,5 ha. og der er forpagtet 97 ha.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret senest i 1989, alle avlsbygningerne er
ombygget til kartoffellager. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen-
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de af kartofler, raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 6 vandingsmaskiner, 1
kartoffeloptager og plantørreri.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet og der er 1
deltids medhjælper.

HOLTUMVEJ 9, "FRIFELT",
ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
nr. 97-149430.
KJELD VINZENTS FISKER, gård
ejer, født den 30.-1.-1955, søn
af Krista og Arne Vinzents Fis
ker, Værum, gift d. 12.-5.-1984
med Tove sørensen, datrice, født
den 18.-10.-1957, datter af Ka
ren og Heller Sørensen, Kartstoft.
Parret har børnene: Karina, født
den 4.-10.-1985 og Malene, født
den 1.-12.-1989.
K.V.F. er uddannet traktormekaniker og ansat ved Toyota i Odense. Han overtog
gården den 1.-5.-1985 fra Peter Vissing.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 41 ha., heraf 8 ha. hede.
Stuehuset er opført 1988, svinestald og lade 1957 og maskinhus 1955. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, raps, ærter og korn. Der er
2 traktorer, 2 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager og portionstørreri.
HOLTUMVEJ 14, "HOLTUMGAARD", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-183031.
PETER GASBJERG, civiløkonom, født den 24.-10.-1947, søn af Katrine og Frans
Gasbjerg, Give, gift den 18.-10.-1969 med Bente Hansen, sygeplejerske, født den
28.-7.-1943, datter af Karen og Carl Hansen, Øster Storup. Parret har børnene:
Christine, født den 15.-1.-1972 og Frederik, født den 15.-8.-1977.
P.G. overtog gården den 1.-12.-1983 fra Børge Ludvigsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 220 ha., heraf 85 ha. skov, 10 ha. eng og 75 ha. hede.
Stuehuset er genopført efter en brand i 1957, det blev genopført i gammel stil med
stråtag, kostald, svinestald og lade er opført 1957, maskinhus 1962. I 1985 etableredes
dyrehave, indfangnings og håndteringshus til hjorte er fra 1989. Gården drives som
hjortefarm på ca. 150 ha., der er 150 moderdyr + opdræt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og 1 vandingsma
skine. Maskinstation bruges til høst.

HOLTVEJ 1, "GÅSDAL", 7400 HERNING, tlf. 97-149465.
PETER MØLGÅRD, gårdejer, født den 5.-6.-1951, søn af Andrea og Niels Mølgård,
gift den 3.-10.-1975 med Lis Kloster Pedersen, plejehjemsassistent, født den
2.-5.-1955, datter af Nanna og Svend Kloster Pedersen. Parret har børnene: Brian,
født den 28.-1.-1978, Kristina, født den 30.-1 1.-1981 og Henriette, født den
18.-8.-1986.
P.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1977 fra
Marius Thomasen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 34 ha. skov og eng.
Desuden er der forpaget 43 ha.
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fravænningsstald er fra 1978, klimastald 1987, lade 1970 og maskinhus 1986 og gylle
tank 1978. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.500
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, kartofler og frøgræs.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.
HVIDMOSEVEJ 13, SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143390.
JENS EJSTRUP POULSEN, gårdejer, født den 12.-8.-1943, søn af Katrine og Mads Ej
nar Poulsen, Janderup, gift den 25.-11.-1967 med Else Marie Risom, medhjælpende
hustru, født den 21.-6.-1948, datter af Ingrid og Holger Risom, Avlum. Parret har bør
nene: Erik, født den 30.-4.-1968, Ulla, født den 20.-9.-1969, Kaj, født den 23.-3.-1972
og Rita, født den 4.-6.-1975.
J.E.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra
Jens Kølbæk Kristensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934, kostald 1960, svinestald 1978, kartoffelhus 1968, lade 1970
og maskinhus 1971. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 2
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank samt halmfyr. Der er 1 fast medhjæl
per på gården, som drives sammen med Sandgårdsvej 3, Grove.
HVIDMOSEVEJ 14, "ØSTRE KLEJTRUP", SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143015.
JOHANNES KØLBÆK CHRISTENSEN, gårdejer, født den 19.-6.-1924, søn af Karen
Agnes og Jens Kølbæk Christensen, Simmelkær, gift den 9.-5.-1950 med Karen Margrete Jeppesen, medhjælpende hustru, født den 12.-2.-1929, datter af Karen Matilde og
Thorvald Jeppesen, Egense. Parret har børnene: Karen Margrete, født den 30.-3.-1951,
Bente, født den 8.-7.-1952, Jens, født den 27.-7.-1953, Susanne, født den 19.-12.-1954,
Ulla, født den 20.-11.-1959, Inge, født den 13.-12.-1960 og Per, født den 19.-4.-1963.
J.K.C. overtog gården den 1.-3.-1950 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.575.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1915, senere tilbygget og restaureret, kostalden fra 1959 er omfor
andret til svinestald i 1975, svinestald opført 1969, kartoffelhuse 1953 og 1972, laden
er ændret til svin i 1980, maskinhuse fra 1951, 1962 og 1979. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 240 stk. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, kornmagasin og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HVIDMOSEVEJ 15, "NØRRELUND", ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. 97-143064.
KRISTIAN POULSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1923, søn af Dagmar og Mads Poul
sen, Simmelkær, gift den 14.-4.-1949 med Andrea Andreasen, medhjælpende hustru,
født den 19.-2.-1923, datter af Kristine og Jens Arne Andreasen, Simmelkær. Parret
har børnene: Dagmar, født den 27.-2.-1950, Jens Ove, født den 18.-12.-1952, Kirstine,
født den 23.-11.-1955, Mary, født den 24.-12.-1958 og Svend, født den 25.-2.-1962.
K.P. overtog gården den 20.-1.-1949 fra Jens Sørensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1927, tilbygget og restaureret senest i 1979, svinestald opført
1979, kartoffelhus 1970, lade 1935 og maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvi
neproduktion på 450 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og hør.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af gylle.
HVIDMOSEVEJ 16, "SØNDERKÆR", ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. 97-143055.
AAGE VERNER NIELSEN, gårdejer, født den 30.-7.-1941, søn af Jensine Kirstine og
Anton Georg Nielsen, gift den 31.-10.-1964 med Alixe Kristine Johansen, hjemmesyer
ske, født den 24.-4.-1946, datter af Birthe og Hans Peter Johansen. Parret har børne
ne: Gert, født den 3.-12.-1970 og Linda, født den 4.-5.-1973.
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Aage Verner Nielsen er invalide
pensionist. Han overtog gården
den 15.-7.-1964 fra Peter Peter
sen. Ejendomsskyld 770.000. Are
al 24 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostald
1934, lade 1932 og maskinhus
1979. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af byg, ærter og kartofler. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaski
ne og 1 kartoffeloptager med
tank. Maskinstation bruges til
høst.

HVIDMOSEVEJ 25, ILSKOV,
7451 SUNDS, tlf. 97-145379.
STEEN SØGAARD, gårdejer,
født d. 15.-5.-1956, søn af Ruth
og Ejnar Søgaard, Ilskov, gift d.
5.-11.-1977 med Bodil Elsebeth
Lausdahl, syerske, født den 8.4.-1956, datter af Marie og
Ejnar Lausdahl, Ikast. Parret har
børnene: Pia Melissa, født den
4.-9.-1978, Lisa, født d. 1.-7.1982 og Maja, født d. 30.-3.-1986.
S.S. overtog gården den 4.-1.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 29,9 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1983 og senest i 1986, kostalden fra 1890 er
renoveret i 1958, svinestald opført 1986, lade 1914 og maskinhuse 1953 og 1984 samt
gylletank 1986. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres
ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og
varm lufts tørreri.
HVIDMOSEVE3 27, "KÆRILDGAARD", SKÄRPHUS MARK,
7451 SUNDS, tlf. 97-145017.
THORKILD SANGILD, gårdejer,
født den 1.-6.-1949, søn af Kri
sta og Thomas Sangild Nielsen,
Grove, gift den 7.-3.-1971 med
Astrid Bøndergaard, husmor, født
den 5.-1.-1953, datter af Margre
the og Peder Bøndergaard. Par
ret har børnene: Pernille, født
den 21.-1.-1973, Didde, født den
16.- 1.-1974, Tom, født den 25.-6.1977 og Thilde, født den 17.-9.-1979. T.S. driver lidt maskinstation, han har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1971 fra Karen Poulsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 55 ha., der er 4 ha. marginaljord.
Desuden er der forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført 1961 og restaureret 1985, kostald og lade er opført 1976, maskin
hus 1973 og 1982. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 50 ungdyr af racerne Angus, SDM og RDM, desuden er der 20 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter, hvede og frøgræs. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandings
maskiner, 1 kartoffeloptager med tank og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.
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ILDSGÅRDVEJ 12, "SIGAARD",
ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. 97145216.
SØREN ERIK SØRENSEN, gårde
jer, født den 3.-5.-1945, søn af
Ragnhild og Emil Sørensen, Uhre,
gift den 5.-4.-1969 med Inge-Lise
Pedersen, medhjælpende hustru,
datter af Anna og Marinus Peder
sen, Brande. Parret har børnene:
Kenneth, født den 24.-10.-1969,
Michael, født den 25.-9.-1973 og
Søren Thomas, født den 31.-5.1978. S.E.S. har været på Grindsted Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for
Sunds-Simmelkær- Ilskov Landboforening. Han overtog gården den 1.-12.-1969 fra Jo
hannes Sigaard.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 53 ha., der er frasolgt 2 ha. 2 ha.
er eng og 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1976, det gamle bliver brugt som medhjælperbolig, svinestalde er
opført 1971, 1973 og 1975, alle er nyrenoveret i 1987, lade opført 1975, maskinhuse
1973 og 1985 og kartoffelhuse 1979 og 1984 samt gylletank 1987. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kar
tofler, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 5 vandingsmaskiner, 1 kar
toffeloptager med tank, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
ILDSGÅRDVEJ 22, "VESTERGAARD", ILSKOV, 7451 SUNDS,
tlf. nr. 97-145068.
JENS ORREGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født den 20.-4.-1955,
søn af Anny og Knud Andersen,
Ilskov.
J.O.A. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1982 fra sin far,
nuværende ejer er 8. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
92 ha., heraf 12 ha. hede.
Stuehuset er opført 1863 og restaureret flere gange, svinestald og lade er opført 1966
samt maskinhus 1985 samt gylletank 1966. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kartofler, ærter, raps, byg, hvede, rug og spindehør. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og plansilo
med varm lufts tørreri.

ILDSGÅRDVEJ 24, "MELDGAARD"
ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. 97145029.
SØREN DAHL HÆSUM, gårdejer,
født den 2.-9.-1932, søn af Kir
stine Marie og Søren Hæsum,
Ellidshøj, gift den 4.-6.-1955 med
Ruth Elinor Vestergaard Jensen,
medhjælpende hustru, født den
14.-7.-1930, datter af Else og
Kristian Ilskov Jensen, Ilskov.
Parret har børnene: Else, født
den 18.-11.-1956, Grete, født d.
14.-2.-1960 og Kristian, født den 20.-12.-1964.
S.D.H. har været på Asmilskloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1962
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fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1863.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 48 ha., heraf 6 ha. eng, skov og lignende.
"Meldgaard"s stuehus er opført 1935 og restaureret 1980, kostalden fra 1918 er ombyg
get i 1964, svinestalden fra 1920 er ombygget 1965, kartoffelhus opført 1951, lade
1925 og maskinhus 1981. Gårdens besætning er på 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 van
dingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og halmfyr.
ILDSGÅRDVEJ 32, "BRANDKÆRGAARD", ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. 97-145008.
JENS HAGELSKJÆR, gårdejer, født den 5.-3.-1938, søn af Katrine og Jens Hagelskjær, Ilskov, gift den 23.-11.-1968 med Esther Jensen, medhjælpende hustru, født den
16.-7.-1943, datter af Anna og Hermann Jensen, Madum. Parret har børnene: Finn,
født den 14.-8.-1969, Kurt, født den 15.-2.-1973 og Jens Ole, født den 14.-3.-1978.
J.H. har været på Ribe Kærgård Landbrugsskole og har været formand for Sunds-Simmelkær-Ilskov Landboforening. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra sin mor, faderen
byggede den i 1913 og har selv opdyrket heden.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 57 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1979, kostald 1913, svinestald og lade 1970, kartoffelhus 1973, svi
nestald 1978 og maskinhus 1982, desuden er der en gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.200 slagtesvin årligt, desuden er
der 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 3
traktorer, andel i mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, plansilo, varm
lufts tørreri samt vådfodringsanlæg til alle svin.
INDUSTRIVEJ NORD 17, "BIRK
NØRREGÅRD", BIRK, 7400 HER
NING, tlf. 97-118721.
PETER KVORNING, landbrugslæ
rer, født den 22.-5.-1946, søn af
Kirstine og Otto Kvorning, gift
den 5.-12.-1970 med Hanne Bech
Hoppe, ekspeditrice, født den 6.12.-1946, datter af Alma og Karl
Hoppe. Parret har sønnen Henrik,
født den 19.-8.-1975.
P.K. er agronom. Han overtog
gården den 1.-10.-1983 fra Jens Stamp Lambæk. Ejendomsskyld 820.000. Areal 17 ha.,
heraf 6 ha. marginaljord. Der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret senest i 1989, kostald og lade er opført 1942
og maskinhus 1908. Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekaive
af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri og halmfyr.

JENS PROVSTS VEJ 72, "OVERGAARD", ARNBORG, 7400 HER
NING, tlf. 97-149097.
PETER EBBESEN, gårdejer, født
den 1.-10.-1926, søn af Anna
Dorthe og Sivert Christian Ebbe
sen, Vonge, gift den 19.-3.-1955
med Elly Jakobsen Brandt, hus
mor, født den 22.-12.-1932, dat
ter af Ane Kristine og Jens
Peter Hansen Brandt, Lindknud.
Parret har børnene: Kurt, født den 1.-3.-1957, Tage født den 23.-4.-1958 og Anette,
født den 17.-6.-1962.
P.E. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra
Kristian Kjær.
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"Overgaard"s stuehus er opført 1907 og restaureret 1970-72, kostalden fra 1936 er
tilbygget 1970, ungdyrstald opført 1973, lade 1939, maskinhus 1975 og foderhus 1979.
Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 85 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plantørreri, gastæt kornsilo, varm lufts tørreri og 1
vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, 1 fast medhjælper ansat.
KELDSGÅRDVEJ 1, "STORE
KILDSGAARD", LINÅ,
7451
SUNDS, tlf. 97-141291.
NIELS ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 30.-10.-1940, søn af
Gertrud og Viggo Østergaard,
Gjelleruplund, gift den 29.-12.1965 med Hanne Heselvig Peder
sen, hjemmesygeplejerske, født
den 26.-2.-1943, datter af Ama
lie og Peter Heselvig Pedersen,
Hammerum. Parret har børnene:
Annette, født den 16.-7.-1968, Susanne, født den 7.-7.-1970 og Louise, født den
2.-8.-1974. N.Ø. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
10.-10.-1965 fra Kristian Jensen. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt
13 ha. Der er 4 ha. skov, 7 ha. eng og 2 ha. hede.
Stuehuset er opført 1977, svinestalde 1934, 1970 og 1976, kartoffelhuse 1976 og 1983,
lade 1934, maskinhus 1968 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt, desuden er der 12 ammekøer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er fabrikskartofler, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 4
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og varm lufts tørreri. Der er 1 fast
medhjælper, som drives sammen med Gammel Sundsvej 35, som er på 55 ha.
KELDSGÅRDVEJ 6, "FOLDAGERGÅRD", LINÅ, 7451 SUNDS, tlf. 97-142245.
HOLGER ØSTERGAARD, gårdejer, født den 10.-7.-1950, søn af Mari og Niels Øster
gaard, Feldborg, gift den 27.-10.-1978 med Ruth Jensen, medhjælpende hustru, født
den 25.-3.-1954, datter af Johanne og Sigurd Jensen, Simmelkær. Parret har børnene:
Louise, født den 9.-10.-1979, Jacob, født den 13.-11.-1983 og Mathilde, født den
30.-7.-1988.
H.Ø. har været på Hammerum Landbrugsskole og har været i bestyrelsen for
Sunds-Simmelkær-Ilskov Landboforeninge. Han overtog gården den 15.-9.-1978 fra
Frederik Kristensen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 64 ha., heraf 1 ha. skov, 3 ha.
eng og 1 ha. krat og lignende.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1984, kostalde opført 1896, 1978 og 1982,
lade 1896, maskinhus 1960, foderhus 1984 og der er en gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 120 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 6 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og kartofler. Der er 3
traktorer, 3 vandingsmaskiner og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til ensilering og der er 1 fodermester.

KELDSGÅRDVEJ 10, "VESTER BORDINGGAARD", LINÅ, 7451 SUNDS, 97-141235.
AKSEL NIELSEN, gårdejer, født den 6.-10.-1922, søn af Katrine og Johannes Nielsen,
Bordinggård, gift den 28.-10.-1949 med Karen Pedersen, medhjælpende hustru, født
den 24.-7.-1927, datter af Marie Engedal og Anders Østergaard Pedersen. Parret har
børnene: Johannes, født den 19.-4.-1952, Anders, født den 21.-2.-1957 og Lis Katrine,
født den 12.-2.-1961. A.N. overtog gården den 15.-5.-1959 fra Rikard Nielsen,
nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 48,5 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført 1896 og senere restaureret, kostalden fra 1911 er tilbygget i 1969,
lade opført 1911 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve, desuden er der 20 slagtesvin og 2 heste.

-151-

Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
andel i kartoffeloptager med tank og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KIDERISVEJ 6, "DANSIGGÅRD", KIDERIS, 7400 HERNING, tlf. 97-129130.
OVE THOMSEN, landmand og entreprenør, født den 27.-7.-1950, søn af Kirsten og
Kristian Thomsen, gift den 15.-9.-1973 med Brita Stigaard, omsorgsmedhjælper, født
den 16.-10.-1952, datter af Edith og Arnfred Stigaard. O.T. overtog gården den
1.-6.-1988 fra Johanne Larsen. Areal 21,6 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1989, kostald opført 1956, lade 1939 og
maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 15 ammekøer, 10 ungdyr og 4 slagtekalve af
racen Hereford. Der er 1 traktor og 1 rendegraver.

KIDERISVEJ 15, KIDERIS, 7400
HERNING, tlf. 97-125968.
ORLA SVINTH NIELSEN, gårdej
er, født den 29.-9.-1939, søn af
Mirjam og Niels Nielsen, gift den
17.-5.-1964 med Ketty Trend
Paulsen, sygehjælper, født den
4.-3.- 1944, datter af Marie og
Niels Paulsen. Parret har børne
ne: Birgitte, født den 19.-2.-1965,
Merete, født den 22.-11.-1967 og
Lars, født den 17.-3.-1972.
O.S.N. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog gården den 17.-4.-1964 fra Erik Slumstrup.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1928, tilbygget og restaureret 1977, kostalden fra 1928 er ændret
til svinestald i 1972, hvor der også blev bygget slagtesvinestald, sostaldene er opført
1967 og 1982, lade 1965, maskinhus 1975 og der er en gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 750 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og rug. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, gastæt kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KIDERIDVEJ 17, "KIDERIS MØLLEGAARD", KIDERIS, 7400 HERNING, tlf. 97-124029.
JENS HESSEL, gårdejer, født den 4.-2.-1928, søn af Helga og Andre Hessel, gift den
25.-5.-1957 med Karen Storm, medhjælpende hustru, født den 19.-2.-1934, datter af
Anna og Karl Storm. J.H. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag. Han
overtog gården den 15.-2.-1957 fra Steen Halskov. Gården kan føres tilbage til år
1200 som selvstændigt landbrug.
Ejendomsskyld 975.000. Areal 42 ha., heraf 6 ha. skov og 3 ha. eng og lyngbakker.
Stuehuset er opført omkring 1780 og senere restaureret, kostalden fra 1900 er ændret
til sostald i 1979, lade opført 1900 og maskinhus 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og 150 slagtesvin årligt,
desuden er der 4 avlshopper af racen Dansk Varmblod, der er 2 ammekøer og 2
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og
raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng.
KIDERISVEJ 18, KIDERIS, 7400 HERNING, tlf. 97-124164.
ERIK HANSEN, landmand, født den 17.-2.-1924, søn af Ane Margrethe og H.C.
Hansen, gift i 1950 med Dorthe Nielsen, lærer, født den 18.-9.-1924, datter af Anna
og Niels Laurids Nielsen. Parret har børnene: Kirsten, født den 25.-7.-1955 og Helle,
født den 5.-6.-1960. E.H. er erhvervsvejleder, han har været folketingsmand. Han
overtog gården i 1961 fra Frederik Madsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22,4 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført 1972, kostald og lade ligeledes 1972 samt maskinhus 1977.
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af racen Fjordheste, desuden er
der 14 moderfår. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er kartofler
og byg. Der er 1 traktor og 1
markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbej
det.

KIRKESVINGET 26, "KJÆRLUND", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147015.
JENS BØRGE POULSGAARD, gårdejer, født den 20.-6.-1924, søn af Sidsel og
Christian Poulsgaard, Kølkær, gift den 20.-6.-1953 med Grethe Hansen, husmor, født
den 8.-9.-1928, datter af Sinne og Imanuel Hansen, Ikast. Parret har børnene: Kirsten,
født den 22.-12.-1953, Jens Ove, født den 20.-9.-1958, Poul Erik, født den
18.-10.-1962 og Birger, født den 28.-3.-1964.
J.B.P. har været formand for Kølkær Andelsmejeri og formand for Andelsgrovvare
foreningen. Han overtog gården den 1.-7.-1953 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje fra 1870.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1970, kostald opført 1936, svinestald 1960,
lader 1900 og 1927 samt maskinhus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 22 årskøer og 45 ungdyr af blandet race, desuden er der 7 årssøer
og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

KIRSEBÆRMOSEN 27, "ENGHAVEGÅRD", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf.
97-161412.
VERNER KRISTENSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1937, søn af Nielsine og Kristian F.
Kristensen, gift den 21.-9.-1961 med Ellinor Søgård, medhjælpende hustru, født den
9.-8.-1941, datter af Birgitte og Mads Søgård, Asp. Parret har børnene: Leif, født den
31.-1.-1962, Lisbeth og Jørgen, født den 29.-7.-1964.
V.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1961 fra sin
far, som købte den i 1943.
Ejendomsskyld 2.170.000. Areal 57,8 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 6 ha. eng.
Desuden er der lejet 26 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1971, kostalden fra 1914 er restaureret 1974,
slagtesvinestald opført 1971, gammel lade er ændret til løsdriftstald, maskinhus 1968,
foderhus 1987 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 450 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, tårnsilo, kold lufts
tørreri og der bruges staldvarmen til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KIRSEBÆRMOSEN 30, "RÅBJERGHUS", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-168042.
OVE RASMUSSEN, gårdejer, født den 6.-4.-1951, søn af Mary og Erik Rasmussen, gift
den 28.-1.-1978 med Edel Marie Knudsen, syerske, født den 3.-11.-1954, datter af
Kirsten og Kresten Knudsen. Parret har børnene: Erik, født den 24.-8.-1977, Lone,
født den 17.-11.-1980 og Jens, født den 20.-4.-1986.
O.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1980 fra
sin far, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,3 ha., der er 0,6 ha. mose. Der er forpagtet 5 ha.
eng og 3,5 ha. agerjord.
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1907 og maskinhus 1957. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 20
ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

KIRSEBÆRMOSEN 31, "MOSE
GÅRD", HAUNSTRUP, 7400 HER
NING, tlf. 97-161959.
OLE HAUNSTRUP ANDERSEN,
gårdejer, født den 29.-11.-1953,
søn af Anna og Jens Christian
Andersen, gift den 18.-1.-1975
med Martha Kombak, medhjælp
ende hustru, født d. 20.-11.-1954,
datter af Esther Larsen og A.
Gregers Kombak. Parret har bør
nene: Elisabeth, født den 11.-4.1980 og Jens Christian, født den
18.-1.-1983. M.K. er uddannet lærer, hun er medlem af Menighedsrådet.
O.H.A. har været på Hammerum og Korinth landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-8.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som i 1870 blev
udstykket fra V. Haunstrup. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 80 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1915 og senere restaureret, kostald, opført 1925 og restaureret
1975, ungdyrstald og og foderhus er opført 1977, svinestald 1931, lade 1929 og
maskinhus 1984 samt gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 63
årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Planterroduktionens
salgsafgrøder er byg og havre. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 slamsuger,
1 skårlægger, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KLINKHØJVEJ 36, KØLKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-147493.
JOHANNES KJÆRGAARD, gård
ejer, født den 13.-12.-1952, søn
af Jenny og Svend Kjærgaard,
Borrits, gift den 12.-7.-1981 med
Else Hendriksen, husmor, født
den 31.-5.-1955, datter af Marie
og Mads Hendriksen, Egedesmin
de. Parret har børnene: Svend og
Jakob, født den 18.-6.-1987.
Ægteparret ejer og driver en
kiosk i Hammerum, J.K. er uddannet elektriker og overtog gården den 15.-8.-1981 fra
Laurids Laursen. Ejendomsskyld 600.000. Areal 21,8 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret. Gården blev flyttet efter en brand i
1938, kostald, svinestald og lade er fra 1939. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm
lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLINKHØJVEJ 40, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147427.
ARNE STEEN NIELSEN, gårdejer, født den 25.-9.-1958, søn af Elna og Erling Steen
Nielsen. A.S.N. er chauffør, han har været på grundskole. Han overtog gården den
2.-6.-1988 fra Frits Rasmussen. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1922 og løbende restaureret, svinestalden er ombygget til kaniner
og ormekultur, desuden er der et maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og hø. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLINHØJVEJ 41, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147179.
HUGO CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 22.-8.-1943, søn af Theodora og Jens
Jensen, Kølkær, gift den 28.-7.-1967 med Ally Hansen, husmor, født den 24.-2.- 1946,
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datter af Marie og Søren Hansen,
Ikast. Parret har børnene: Kar
sten, født den 29.-3.-1969 og
Søren, født den 22.-4.-1974.
H.C.J. overtog gården den 1.-4.1967 fra sin far, som købte den i
1931.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
34,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der
er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1912 og re
staureret 1974-76, kostald opført
1912, s vinestald 1967, kartoffel
hus 1972, lade 1928 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 10
årskøer og 22 ungdyr af racen RDM, desuden produceres ca. 150 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager og portionstørreri med varm luft.

KLINKHØJVEJ 42, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147360.
KRISTIAN MORTENSEN, gårdejer, født den 19.-12.-1961, søn af Herdis og Peder
Mortensen, Kølkær.
K.M. arbejder på Herning Slagteri, han har været på Kongensgård og Hammerum
landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-4.-1986 fra Jeppe Romvig Christensen.
Ejendomsskyld 835.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1960, restaureret og tilbygget i 1967, kostald og svinestald er
opført 1960 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kartofler, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til skårlægning og lignende.

KLINKHØJVEJ 44, "SKOBLY",
KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147281.
JOHANNES KNUDSEN, landmand,
født den 22.-12.-1913, søn af
Kirstine og Thomas Knudsen, Ge
sten, gift den 12.-6.-1938 med
Anna Jensen, husmor, født den
13.-10.-1910, datter af Birgitte
og Anders Jensen, Kølkær. Par
ret har børnene: Holger, født
den 14.-2.-1940, Solveig, født
den 13.-8.-1942, Ruth, født den
3.-4.-1944 og Inger, født den 30.-7.-1948.
J.K. overtog gården den 2.-12.-1939 fra Karlo Kudsk. Oprindelig blev gården udstykket
som statshusmandsbrug fra "Store Nørlundgaard" i Ejstrup.
Ejendomsskyld 485.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1922, kostald og svinestald er ligeledes fra 1922. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn. Der er 2 traktorer og
der bruges maskinstation bruges til høst.
KNUDMOSEVEJ 21, KNUDMOSE, 7400 HERNING.
THORVALD NYGAARD JENSEN, gårdejer, født den 21.-3.-1929, søn af Maren og
Martin Jensen, gift den 26.-10.-1975 med Gerda Stausbøl, gårdejer, født den
17.-7.-1935, datter af Meta og Kristian Stausbøl.
T.N.J. overtog gården den 11.-12.-1961 fra sine forældre, som købte den i 1924.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1979, kostalden fra 1900 er restuareret 1965,
ny kostald opført 1964, lader 1900 og 1958, maskinhuse 1960, 1964, 1968 og 1981 samt
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Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
byg, hvede, ærter og raps. Der
er 2 traktorer, andel i mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plan
silo, varm og kold lufts tørreri.
T.N.J. ejer og driver også Kollundvej 71.

KNUDMOSEVEJ 26, "FUGLSANG", KNUDMOSE, 7400 HERNING, tlf. 97-127191.
JØRGEN MADSEN, landmand og chauffør, født den 3.-3.-1956, søn af Rigmor og Tage
Madsen, gift den 25.-5.-1985 med Mona Jensen, tilskærer, født den 31.-3.-1959. Parret
har børnene: Bjarne, født den 2.-2.-1985 og Søren, født den 14.-2.-1987.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17 ha., der er bortforpagtet 13,5 ha. 2 ha. er udlagt i
græs.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret 1972, kostalden fra 1978 er ændret
til får, den gamle kostald og lade er fra 1890, maskinhus 1966 og der er en gylletank.
Gårdens besætning er på 60 moderfår + lam. Der er 2 traktorer og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KNUDMOSEVEJ 29, "LYKKEBO", LIND, 7400 HERNING, tlf. 97-124076.
HANS AHLER, gårdejer, søn af Nelly og Johannes Ahier, gift den 1.-8.-1981 med
Lone Johansen, kontorassistent, født den 28.-4.-1958, datter af Dagny og Niels
Johansen. Parret har børnene: Michael, født den 16.-4.-1982, Jørgen, født den
7.-2.-1985 og Erik, født den 8.-9.-1988.
H.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra
sin far, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 0,5 ha. eng og skov. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere restaureret, kviestalden er opført 1923, kostald
1973, lader 1923 og 1957 samt maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion
på 33 årskøer og 35 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri samt fastbrænd
selsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KNUDMOSEVEJ 31, "KNUDMOSEGÅRD", KNUDMOSE, 7400 HERNING, tlf.
97-124055.
OVE KRISTIAN HYLDAL NIELSEN, gårdejer, født den 15.-3.-1943, søn af Jens Hyldal
Nielsen, gift den 13.-5.-1967 med Inger Pedersen, klinikassistent, født den 28.-7.-1946,
datter af Kristian Siig Pedersen. Parret har børnene: Charlotte og Jens Christian.
O.K.H.N. er i bestyrelsen for Hammerum Herreds Landboforening. Han overtog gården
den 1.-4.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er forpagtet 18 ha.
Gårdens avlsbygninger består af 6 svinestalde, lade, maskinhus, gastæt silo og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 300
smågrise og 1.100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, tårnsilo og halmfyr.
KNUDMOSEVEJ 34, LIND, 7400 HERNING, tlf. 97-121042.
ERIK VESTERGÅRD, gårdejer og installatør, født den 23.-6.-1947, søn af Marie og
Kristian Vestergård, gift den 28.-8.-1976 med Britha Tolstrup, kontorassistent, født
den 23.-11.-1953, datter af Mary og Erling Tolstrup. Parret har børnene: Jakob, født
den 12.-9.-1979 og Morten, født den 6.-12.-1983.
E.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1976 fra
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 3 ha. natur.
Desuden er der lejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalden fra 1956 er ændret til goldsøer og fyrrum,
svinestald er opført 1978 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, raps, hvede, ærter og kartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, gastæt kornsilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Der bruges en del løs hjælp.

KNUDMOSEVEJ 39, KNUDMOSE,
7400 HERNING, tlf. 97-128006.
HARALD RUDOLF LANGHOFF
STRARUP, gårdejer, født den
14.-9.-1912, søn af Dortea og
Marinus Emil Strarup, gift den
4.-9.-1944 med Martha Kirstine
Jensen, husmor, født den 12.-5.1910, datter af Anne Marie og
Kristian Jensen. Parret har bør
nene: Emil, født den 22.-5.-1945,
Rudolf Harald, født den 17.-9.1946, Dorthea, født den 19.-10.-

1947 og Karsten, født den 16.-2.-1949.
H.R.L.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1944 fra
Kristian B. Lauridsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1960, kostald og svinestald er opført 1957
samt lade 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16 ungdyr og 8
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
KNUDMOSEVEJ 43, "GRANLY",
KOLLUND, 7400 HERNING, tlf.
97-128071.
SVEND KRØJGAARD, gårdejer,
født den 1.-6.-1939, søn af Ka
trine og Laurids Krøjgaard, gift
den 1.-12.-1963 med Inger-Marie
Fastrup, med hjælpende hustru,
født den 3.-1.-1941, datter af
Kristiane og Martin Fastrup. Par
ret har børnene: Hanne, født den
9.-3.-1965, Kirsten, født den 9.3.-1967, Mette og Jørgen, født
den 8.-5.-1973.
S.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra S.
Fløe.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 2,5 ha. er skov. Desuden
er der lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostalden fra 1913 er tilbygget senest i 1965, ungdyrstald
med spalter opført 1978, slagtesvinestalden fra 1935 er udvidet i 1969 og en ny fra
1970, lade opført 1982 og maskinhus 1978 samt gylletank 1983. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 80 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 gastæt silo og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
fast medhjælper.

KOLLUND BYVEJ 19, "KILSGÅRD", KOLLUND, 7400 HER
NING, tlf. 97-128007.
PALLE FLØE PEDERSEN, gård
ejer, født den 17.-12.-1920, søn
af Kristine og Peder Pedersen,
gift den 15.-7.-1949 med Nina
Bak, husmor, født den 6.-7.-1928,
datter af Marie og Harald Bak.
Parret har børnene: Leif, født
den 9.-5.-1951, Benny, født den
18.-8.-1953, Jan, født den 23.7.-1955, Lissy, født den 20.-11.1956 og Anette, født den 29.-4.-1962.
P.F.P. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
15.-8.-1964 fra Johannes Sørensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald og svinestald 1953, laden fra 1911 er delvis
ombygget til kviestald i 1969 og maskinhuset er fra 1979. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KOLLUND BYVEJ 45, "KOLLUND
MASKINSTATION", KOLLUND,
7400 HERNING, tlf. 97-128021.
HOLGER SØRENSEN, maskinstati
onsejer, født den 20.-3.-1932,
søn af Pauline og Kristian Sø
rensen, gift den 19.-1.-1961 med
Elma Hauge, medhjælpende hu
stru, født den 20.-3.-1934, dat
ter af Margrethe og Kristian
Hauge. Parret har børnene: Bir
git, født den 14.-2.-1961 og Eva,
født den 3.-10.-1964.
H.S. er entreprenør. Han overtog gården i 1960 fra sine forældre, som købte den i
1946.
Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng og skov. Desuden er der forpagtet
13 ha.
Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1974, kostalden fra 1946 er senere tilbygget,
lade opført 1946, maskinhuse 1965 og 1979. Gårdens besætning er på 8 årssøer, der
sælges 120 smågrise og 20 slagtesvin, desuden er der 4 ammekøer og 6 slagtekalve af
bl. race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Gården
drives som maskinstation og maskinparken består af 6 traktorer, 3 mejetærskere,
rendegraver, gummiged, roeoptager, slamsuger, kalkspreder, desuden er der tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri og halmfyr. Der er 2 faste medarbejdere og flere i
sæsonen.
KOLLUND BYVEJ 83, "BAKKEGÅRDEN", KOLLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-128010.
OLE JUUL MADSEN, landmand, født den 3.-2.-1938, søn af Dagmar og Ingemann
Madsen, gift den 5.-2.-1966 med Karen Rasmussen, designer, født den 8.-5.-1944,
datter af Margrethe og Johannes Rasmussen. Parret har børnene: Søren, født den
4.-11.-1966, Dorthe, født den 3.-9.-1969 og Niels, født den 20.-3.-1975.
O.J.M. er specialarbejder, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
kom i slægtens eje fra omkring 1851.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 26 ha., der er frasolgt 2 ha., der er 1 ha. eng. Jorden
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er bortforpagtet. Stuehuset er opført 1953 og senere restaureret, kostald opført 1962,
svinestald 1975, lade 1970 og maskinhus 1940. På gården er der 1 traktor.
KOLLUNDVEJ 68, "KOLLUNDHUSE", NØRRE KOLLUND, 7400
HERNING, tlf. 97-128052.
KRISTIAN NIKOLAJSEN, gårdej
er, født den 8.-11.-1930, søn af
Katrine og Søren Nikolajsen, gift
den 29.-10.-1955 med Grethe An
dersen, sygehjælper, født den
22.-2.-1933, datter af Anna og
Ejnar Andersen. Parret har bør
nene: Pia, født den 23.-8.-1958,
Søren, født den 10.-9.-1961 og
Lotte, født den 22.-6.-1967.
K.N. er målermedhjælper ved en landmåler. Han overtog gården den 1.-12.-1957 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring
1886. Ejendomsskyld 890.000. Areal 17,2 ha., der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og senere restaureret, kostald og lade er opført
1974 samt maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der
produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede
og ærter. Der er 1 traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KOLLUNDVEJ 70, "PLANTAGEGÅRDEN", KOLLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-128047.
ERIK ROED, landmand, født den 1.-4.-1933.
E.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra
Harald Jensen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 9,6 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1953, svinestald 1956 og maskinhus 1969. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 6
slagtekalve af racerne SDM og RDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produ
ceres ca. 175 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 1
traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørrreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KOLLUNDVEJ 71, "LERGRAV",
KOLLUND, 7400 HERNING, tlf.
97-128031.
GERDA STAUSBØL JENSEN,
gårdejer, omtales under Knudmosevej 21.
G.S.J. overtog gården den 10.-8.1975 fra sine forældre, Meta og
Kristian Stausbøl Nielsen, nuvær
ende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i
1912.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20,5 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1975, kostalden fra 1948 er ændret til sostald
i 1978, slagtesvinestald er opført 1880, roehuset fra 1974 er ændret til slagtesvinestald i 1980, lade fra 1880 og maskinhus 1974 samt gylletank 1987. Gården drives med
en svineproduktion på 35 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hede.
Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, gastæt silo og halmfyr. Gården drives sammen
med Knudmosevej 21, som ejes af Thorvald Nygaard Jensen.
KOUSTRUPVEJ 25, "NØRRE KOUSTRUP", LIND, 7400 HERNING, tlf. 97-124018.
KARL ARNDT, gårdejer, født den 4.-7.-1928, søn af Hulda og Frederik Arndt, gift
den 26.-3.-1955 med Karen Ørregaard, husmor, født den 12.-6.-1929, datter af
Johanne og Jens Ørregaard. Parret har børnene: Peder, født den 5.-7.-1955, Hanne,
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født den 14.-1.-1961, Tove, født
den 27.-1.-1964 og Hans, født
den 17.-10.-1967.
K.A. har været på Langeland
Landbrugsskole, han er medlem
af Menighedsrådet og overtog
gården den 1.-3.-1972 fra Alfred
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
29,5 ha., der er 5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1943 efter
en brand og restaureret i 1973,
kostald opført 1928, lade 1910 og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr.
KOUSTRUPVEJ 26, "NØRREMOSEGÅRD", KOUSTRUP, 7400 HERNING, tlf.
97-210290. VAGNER LYKKE PEDERSEN, gårdejer, omtales under Stensbjergvej 31.
V.L.P. overtog gården den 1.-2.-1986 fra Bent Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Gården drives sammen med Stensbjergvej 31.

KRAGSNAPVEJ 15, "STORE
KRAGSNAP", SINDING, 7400
HERNING, tlf. 97-136231.
LEIF HORSLUND JENSEN, gård
ejer, født den 11.-4.-1946, søn
af Janne og Holger Jensen, Timring, gift den 10.-8.-1979 med
Hanne Krog Jensen, sygeplejer
ske og medhjælpende hustru,
født den 29.-3.-1957, datter af
Erna og Gunnar Ahle Jensen,
Kibæk. Parret har børnene: Ma
rianne, født den 16.-2.-1973,
Kenneth, født den 11.-9.-1980, Laila, født d. 22.-9.-1982 og Tina, født d. 29.-4.-1986.
L.H.J. er uddannet landmand og overtog gården den 1.-8.-1971 fra Johannes Vingborg.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1931, kostalden fra 1931 er udvidet 1978, svinestalden fra 1928 er
udvidet i 1931, hvor der også blev bygget lade, maskinhuset er fra 1986 og der er en
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 27
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
hvede, byg og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRAGSNAPVEJ 21, "NØRRELUND", KRAGSNAP, 7400 HERNING, tlf. 97-136040.
SØREN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1958, søn af Martha og Jørgen
Christensen, Kragsnap, gift den 31.-5.-1984 med Lis Pinnerup, medhjælpende hustru,
født den 23.-12.-1954, datter af Grete Hildur og Rikard Pinnerup. Parret har børnene:
Helle, født den 15.-12.-1984 og Karin, født den 16.-6.-1986.
S.C. har været på Midtjyllands Landbrugsskole i Grindsted. Han overtog gården den
15.-8.-1982 fra Inger Marie Hansen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 48 ha., heraf 2 ha. plantage og lignende. Desuden er
der forpagtet 77 ha.
Stuehuset er opført 1882, kostalden fra 1916 er ombygget til svinestald i 1986,
gammel svinestald er opført 1916, ny svinestald 1980, kartoffelhus 1986, lade 1916,
plansilo 1984 og maskinhus 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og fremavlskartofler. På
gården er der 3 traktorer, andel i mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, kartoffelfrilægger
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og kartoffeloptager i samarbejde med faderen, plansilo og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.

KRAGSNAPVEJ 22, SINDING,
7400 HERNING, tlf. 97-136046.
JOHAN JOHNSEN, gårdejer, født
den 21.-2.1954, søn af Romana
og Henrik Johnsen, Gullestrup,
gift den 29.-12.-1984 med Lone
Jensen, arbejder i sygehuskøkken,
født den 5.-4.-1956, datter af
Ebba og Sven Aage Jensen. Par
ret har sønnen Henrik Bjørn, født
den 4.-1.-1981.
J.J. er smed. Han overtog gården
den 20.-11.-1980 fra Lars Laugesen. Areal 18 ha., der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1929, kostalden fra 1929 og lade 1956. Gårdens besætning er på 1
hest og 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2
traktorer og halmfyr samt staldvarme til opvarmning af stuehus.

KRAGSNAPVEJ 23, "STORE LONNEBJERG", SINDING, 7400 HERNING, tlf.
97-136119.
SVEND NYTOFT, født den 1.-1.-1933, søn af Agnes og Kristian Nytoft, Abæk, gift
den 29.-6.-1956 med Grethe Pedersen, født den 30.-8.-1931, datter af Bodil og
Theodor Pedersen, Særmark. Parret har børnene: Agnes, født den 13.-9.-1957, Kristi
an, født den 25.-9.-1958, Mette, født den 4.-5.-1961 og Anne Marie, født den
20.-12.-1974.
S.N. overtog gården den 1.-6.-1956.
Areal 52 ha.

KRAGSNAPVEJ 38,
"SANDGAARD", ØRRE, 7400 HERNING,
tlf. nr. 97-136182.
LAURIDS FOLDAGER SANDGAARD, landmand, født den
13.-10.-1933, søn af Emilie og
Knud Christensen Sandgaard,
gift den 6.-12.- 1958 med Eva
Larsen, hjemmehjælper, født den
6.-12.-1939, datter af Marie Severine og Johannes Larsen. Par
ret har børnene: Alice og Niels
Christian.
L.F.S. har været i bestyrelsen
for Landboforeningen og i bestyrelsen for Ørre Andelsmejeri. Han overtog gården den
1.-11.-1958 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation. Gården har været i slægtens
eje i mindst 300 år.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 42 ha., heraf 12 ha. eng, plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1898 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1960 og 1974,
lade 1897 og maskinhus 1972. Gården drives med en svineproduktion på 1.200 stk.
årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 2 plansiloer, korntørreri
samt træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og 1 søn hjælper til.
KRAGSNAPVEJ 39, "ØSTER BRÆNDGAARD", 7400 HERNING, tlf. 97-136207.
JOHANNES JEPPESEN, landmand, født den 22.-6.-1918, søn af Marie og Marinus
Jeppesen, gift den 23.-11.-1945 med Anna Christensen, husmor, født den 3.-11.-1922,
datter af Agnes og Peder Christensen, Avlum. Parret har børnene: Sonja, født den
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den 25.-4.-1966.
3.3. overtog gården den 1.-10.-1945 fra Karl Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 14 ha., heraf 3 ha. marginaljord og der er forpagtet 11
ha.
"Øster Brændgaard"s stuehus er opført 1913 og restaureret 1969, der blev bygget
kombineret svine- og kostald i 1964, hvor der også blev bygget maskinhus, stakladen
er fra 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 20 ungdyr,
desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer.

KROGH03VE3 4, "BIRKELUND",
SINDING, 7400 HERNING, tlf.
97-136062.
HOLGER HOFFMANN, gårdejer,
født den 11.-10.-1938, søn af
Dagny og Kristian Hoffmann,
gift den 16.-6.-1960 med Anne
Marie Svendsen, pædagog, født
den 11.- 3.-1939, datter af Oda
og Peder Svendsen. Parret har
børnene: Kristian, født den
23.-11.-1962, Peder, født den
23.-4.-1965, Tove, født den
2.-9.-1967, Solveig, født
e, født den 28.-11.-1975.
'ugsfag. Han overtog gården den

den 17.-8.-1969, Britha, født den 8.-5.-1973 og
H.H. har været på Nr. Nissum Højskole med 1
17.-5.-1960 fra Kr. Højgård.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er
der lejet 0,8 ha.
Stuehuset er opført 1910 og senere restaureret, kostalden fra 1933 er ændret til
svinestald i 1970, svinestald opført 1971, laden fra 1968 er tilbygget i 1971,
maskinhuse opført 1971 og 1984, foderhus 1971 og der er en gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt, desuden er
der 1 årsko. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1
1/2 traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KROGH03VE3 7, "KARLSMOSE", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136014.
ERIK SKALLEBÆK, gårdejer, født den 14.-10.-1937, søn af Anna og Kristian Skalle
bæk, gift den 19.-1.-1963 med Else Hedegård Nielsen, husmor, født den 10.-11.-1942,
datter af Helga og Alfred Hedegård Nielsen. Parret har børnene: Kirstin, født den
23.-11.-1963, Henning, født den 23.-7.-1965, Annette, født den 19.-12.-1967 og Bjarne,
født den 13.-3.-1970.
E.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1962 fra
Svend P. Grannebæk.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19,2 ha., heraf 6 ha. skov. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1916 og senere restsureret, kostald opført 1968 og lade 1910.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 årskøer, 21 ungdyr
og 11 slagtekalve af racen 3ersey, svineproduktionen er på 7 årssøer, der produceres
ca. 125 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede.
Der er 1 1/2 traktor, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
KROGSLUNDVE3 1, "KROGSLUND", KROGSLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-116809.
OLE KROGSLUND, gårdejer, født den 31.-5.-1958, søn af Sigrid Krogslund og Aage
3espersen, bor sammen med Anne Mette Larsen, lærer, født den 13.-5.-1962, datter af
Kirsten og 3ørgen Larsen. Parret har sønnen Mads, født den 15.-6.-1987.
O.K. er revisor. Han overtog gården den 15.-5.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som oldefaderen byggede i 1978.
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Ejendomsskyld 830.000. Areal 15
ha., heraf 1 ha. eng og mergel
grav.
Oorden er udlejet.
"Krogslund"s stuehus er opført
1878 og senere restuareret og
tilbygget, kostald, svinestald og
lade er fra 1936 samt maskinhus
1928.

KROGSLUNDVEJ 3, "SØNDER
KROGSLUND", KROGSLUND,
7400 HERNING, tlf. 97-116494.
HARALD SKOVHUS, gårdejer,
født den 6.-3.-1927, søn af Mar
grethe og Marinus Skovhus, gift
den 14.-5.-1954 med Martha M.
Pedersen, syerske, født den 26.9.-1934, datter af Jenny og Vil
helm Pedersen. Parret har børne
ne: Lisbeth, født d. 17.-2.-1955,
Margit, født den 27.-2.-1957,
Conni, født den 19.-7.-1960,
Svend Erik, født den 19.-9.-1963 og Jytte, født den 4.-10.-1968.
H.S. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-5.-1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev
bygget af bedsteforældrene i 1876, da den blev udstykket fra "Krogslund".
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1876, tiibygget 1919 og restaureret senere, kostalden fra 1909 er
tilbygget 1967, hestestald og lade er opført 1912, hønsehus 1924 og maskinhus 1942.
På gården er 1 traktor, tårnsilo til korn samt varm og kold lufts tørreri.

KROGSTRUPVEJ 6, "LILLE KROGSTRUP", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf.
97-161278.
ARNE KORSHOLM PEDERSEN, gårdejer, født den 3.-11.-1933, søn af Anna og Martin
Pedersen, gift den 20.-1.-1962 med Edel Sørensen, medhjælpende hustru, født den
19.-5.-1933, datter af Nielsine og Hans Peder Sørensen. Parret har børnene: Martin,
født den 10.-5.-1963, Hans Peder, født den 25.-9.-1964 og Anne Mette, født den
7.-3.-1971.
A.K.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1973 fra
Verner Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1979 og lade 1978 samt gylletank 1981. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
RDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KROGSTRUPVEJ 12, SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161510.
EGON GREEN, gårdejer, født den 1.-9.-1936, søn af Else Marie og Jakob Pedersen,
gift den 1.-8.-1970 med Britta Thaagård, husholdningslærer, født den 5.-1.-1938, dat
ter af Gudrun og Erhard Thaagård. Parret har børnene: Karen, født den 3.-10.-1970,
Hanne og Bodil, født den 7.-4.-1974.
E.G. overtog gården den 10.-7.-1970 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
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staureret 1975 og senere, kostald
en fra 1850 er ændret og tilbyg
get i 1971, svinestalden er æn
dret til kalvestald i 1978, lade
opført 1850 og foderhus 1987.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 26 årskøer og 20 ung
dyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, ær
ter, raps og hvede. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker,
plansilo og kold lufts tørreri.

Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KROGSTRUPVEJ 19, "STENBJERGGÅRD", 7400 HERNING.
ANDERS CHRISTIAN IVERSEN ANDERSEN, gårdejer, født den 4.-3.-1955, søn af
Kirsten og Viggo Andersen, gift den 30.-12.-1980 med Hanne Winter Hansen, økonoma,
født den 24.-11.-1958, datter af Erna og Laurids Hansen. Parret har børnene: Mette,
født den 16.-9.-1982 og Kirsten, født den 19.-10.-1984.
A.C.I.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-8.-1979
fra Vagn Jensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Desuden er der forpagtet
26 ha.
Stuehuset er opført 1930 og senere restaureret, kostald opført 1976, svinestald 1973,
lade 1930 og maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 21 årssøer, der
produceres ca. 360 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter,
raps og rajgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er en skoledreng til
hjælp.

KROGSTRUPVEJ 23, "TOVSTRUPGÅRD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf.
97-161920.
JAN FLØE KRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-6.-1961, søn af Johanne og Arnold
Kristensen, gift den 18.-11.-1988 med Marianne Linding Harbo, fysioterapeut, født den
24.-9.-1957, datter af Tove og Niels Harbo. Parret har sønnen Martin, født den
16.-7.-1988.
J.F.K. har været på Midtjysk Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1989 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1923.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere restaureret, kostalden fra 1940 er ændret til
sostald i 1973, fravænningsstald opført 1978, laden er ændret til grise i 1973,
maskinhus opført 1972 og der er en gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 145 SPF-årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri. Faderen er deltids medhjælper på gården.
KROGSTRUPVEJ 25, "TOVSTRUPGÅRD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf.
97-161069.
JOHANNES MADSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1939, søn af Anne og Arnold Madsen.
J.M. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far,
som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1915 og senere restaureret, kostalden er ændret til sostald i 1978,
svinestald opført 1976 og smågrisestald 1979, lade 1908 og maskinhus 1978. Gården
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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INGE ØSTERLUND JENSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1930, søn af Astrid og Michael
Taudal, Års, gift den 4.-5.-1965 med Evald Østerlund Jensen, gårdejer, født den
15.-11.-1916, datter af Sidsel Kirstine og Niels Jensen, Sunds. Parret har børnene:
Birte, født den 14.-6.-1965 og Kristian, født den 24.-2.-1968.
I.Ø.J. overtog gården den 3.-1.-1988 fra sin mand.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1956, kostalden 1956, lade og maskinhus 1953. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær, rug, hvede, byg, ærter og
kartofler. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst,
såning og kartoffeloptagning.
KRØJGÅRDVEJ 3, LUND, 7400 HERNING, tlf. 97-122398.
ERIK STAMPE, gårdejer, født den 22.-12.-1939, søn af Laurids Stampe, gift den
9.-3.-1968 med Ingrid Nygaard Madsen, født den 9.-7.-1947, datter af Kresten Madsen.
Parret har børnene: Morten, født den 17.-8.-1968, Mette, født den 5.-5.-1972 og Aage,
født den 3.-11.-1977.
E.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 28.-12.-1969 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 1 ha. skov og 10
ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1974, kostald og svinestald er opført 1978,
lade 1924, maskinhus 1960 og foderhus 1976, der er gastæt silo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner og brændefyr. På gården er 1 fast medhjælper.

KRØJGÅRDVEJ 4,
"BAUNSGAARD", LUND, 7400 HERNING,
tlf. nr. 97-121416.
LARS DAMGAARD, gårdejer,
født den 11.-9.-1954, søn af Bit
ten og Aage Damgaard, Lund,
bor sammen med Lene Bordinggaard, korrespondent, født den
18.-5.-1956, datter af Grete og
Gunnar Bordinggaard, Herning.
Parret har børnene: Thomas, født
den 6.-7.- 1982 og Jakob, født
den 16.-5.- 1988.
L.D. er direktør for A Hereford Beefstouw i Lund. Han overtog gården i 1984 fra
Peder Lambæk.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 3 ha., heraf 0,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1985, kostald og svinestald er opført 1901,
lade 1860 og maskinhus 1960.
KRØJGÅRDVEJ 11, "VESTERGÅRD", GJELLERUP, 7400 HERNING, tlf. 97-119269.
CARLO NØRTOFT, landbrugslærer, født den 14.-4.-1943, søn af Evald Hansen, gift
den 6.-7.-1968 med Lis Mosegård, født den 29.-12.-1947, datter af Jens Chr.
Mosegård. Parret har børnene: Hanne, født den 17.-10.-1970, Evald, født den
2.-6.-1972, Karen, født den 20.-2.-1975 og Jens Chr., født den 6.-4.-1978.
C.N. er agronom. Han overtog gården den 1.-9.-1972 fra sin far. Gården har været i
slægtens eje siden 1670.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha., der er 2 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1975, svinestalde er opført 1923 og 1972, lade
1923 og maskinhus 1976. Gårdens besætning er på 20 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og vinterhvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
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KRØJGÅRDVEJ 19, GJELLERUP, 7400 HERNING, tlf. 97-119083.
SVEND AAGE HANSEN, boelsmand, født den 8.-5.-1940, søn af Viggo Hansen, gift den
29.-8.-1965 med Nancy Holdgaard, født den 10.-3.-1946, datter af Kristen Holdgaard.
S.AA.H. er ringer og graver i Hammerum. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra
Jensine Eriksen.
Areal 6 ha.
Stuehuset er opført 1902 og delvis restaureret i 1968, avlsbygningerne består af
kostald og lade. Jorden er bortforpagtet.
KVINDVADVEJ 2, SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136099.
KRISTIAN NYTOFT, gårdejer, født den 25.-9.-1958, søn af Grethe og Svend Nytoft,
gift den 26.-9.-1987 med Birgit Ankersen, plejehjemsassistent, født den 5.-3.-1959,
datter af Grethe og Karl Ankersen. Parret har børnene: Winni, født den 17.-9.-1984,
Martin, født den 10.-5.-1987 og Jesper, født den 16.-6.-1988.
K.N. har været på Kalø Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for landbrugsskolen og i
bestyrelsen for Avlum Landboforening. Han overtog gården den 12.-9.-1984 fra
Henning Juul Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 19 ha., heraf 2,5 ha. eng. Desuden er der lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1951 efter en brand og restaureret 1985, kostalden fra 1965 er
ændret i 1972, smågrisestald er opført 1977, farestald 1973, klimastald og løbeafdeling
1986, klimaskind 1988, drægtighedsstald 1989, lade 1951 og maskinhus 1986. Gården
drives med en svineproduktion på 150 SPF-årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor,
plansilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og desuden noget
maskinfællesskab med faderen. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KVINDVADVEJ 9, "HEDEVÆRN", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136054.
LEO MADSEN, gårdejer, født den 1.-4.-1938, søn af Nikoline og Mads Madsen, gift
den 28.-1.-1967 med Gunda Christensen, medhjælpende hustru, født den 6.-1.-1944,
datter af Esther og Paul Christensen. Parret har børnene: Anne Marie, født den
5.-12.-1967, Poul Christian, født den 24.-10.-1969, Jens Erik, født den 25.-1.-1973 og
Esther Line, født den 26.-2.-1978.
G.C. er deltids postarbejder.
L.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra Karl
Gravesen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 7 ha. eng og skov.
Desuden er der lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret senest i 1983, kostalden fra 1900 er ændret
til svinestald senest i 1986, klimastald opført 1985, farestald 1970, goldsostald 1966
og slagtesvinestald 1977, lader 1900 og 1974, maskinhus 1968 og garage 1988. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin,
desuden er der 2 ammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af blandet race. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo og halmfyr.

KVINDVADVEJ 11, ØSTER AS
BJERG, SINDING, 7400 HERNING,
tlf. 97-136251.
KARL AAGE OLESEN, gårdejer,
født den 25.-8.-1956, søn af Gre
the og Niels Olesen, gift den
31.-3.-1983 med Anni Sørensen,
medhjælpende hustru, født den
19.-7.-1961, datter af Lissy og
Børge Sørensen. Parret har bør
nene: Lonni, født d. 13.-1.-1984
og Martin, født den 9.-8.-1986 og
Dan, født den 22.-12.-1989.
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Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1978, kostald opført 1975, ungdyrstald 1974,
svinestalden fra 1920 er ændret til kalvestald, lade opført 1920 og foderhus 1987 og
der er en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 51 årskøer, 50 ungdyr
og 60 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast medhjælper.
KVINDVADVEJ 14, "ST. KVINDVAD", SINDING, 7400 HERNING,
tlf. 97-136087.
ALF OLESEN, gårdejer og mu
rer, født den 9.-7.-1960, søn af
Grethe og Niels Olesen, gift den
26.-9.-1988 med Pia Johansen,
kontorassistent, født den 27.-7.1961, datter af Inge og Ejvind
Johansen. Parret har datteren
Eva, født den 2.-10.-1989.
A.O. overtog gården den 1.-7.1986 fra sin far, som købte den i 1964. Ejendomsskyld 900.000. Areal 33 ha., heraf 7
ha. eng og skov. Der er forpagtet 0,6 ha.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret omkring 1975, kostalden er fra 1930,
spaltestald 1975, svinestalden fra 1930 er ændret til kalvestald i 1970 og maskinhuset
er fra 1978. Gården drives med en ammekobesætning på 15 ammekøer, 8 ungdyr og 55
slagtekalve af blandet race, desuden er der 25 avlsgæs og ca. 100 gæs til opfedning.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, vinterraps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og der bruges staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KVINDVADVEJ 17, "SØNDER AS
BJERG", SINDING, 7400 HERNING,
tlf. 97-136194.
KNUD ERIK MADSEN, gårdejer,
født den 25.-8.-1945, søn af Ma
rie og Peder Madsen, gift den
29.-11.-1969 med Signe Ander
sen, medhjælpende hustru, født
den 16.-7.-1942, datter af Anne
og Juul Andersen. Parret har
børnene: Inger Marie, født den
20.-10.- 1970, Mona, født d.
16.-7.-1972, Jette, født den 20.-5.-1976 og Find, født den 14.-12.-1977.
K.E.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1969
fra Martha Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,8 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1916, tilbygget og restaureret 1983, kostald opført 1974, slagtesvinestald 1979, ladens alder er ukendt og maskinhuset er fra 1987. Gården drives med
en kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af blandet race, des
uden produceres ca. 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KØLKÆR HOVEDGADE, 102, "GRANNEGÅRD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147108.
IB BLAABJERG, forpagter, født den 27.-7.-1960, søn af Ella og Aage Blaabjerg.
I.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er uddannet landbrugsmaskinsmed.
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1.-10.- 1987 fra sin far.Ejendomsskyld 640.000. Areal 13,6 ha. pg
der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1770
og senere restaureret, kostald
opført 1959, svinestalden er æn
dret til køer i 1987, lade opført
1914 og maskinhus 1971. Gården
drives med en kvægproduktion på
20 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, hvede, havre, ærter og raps. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halamfyr. Forældrene hjælper til på gården.
KØLKÆRVEJ 8, AGERSKOV, 7400 HERNING, tlf. 97-116070.
NIELS GADEGAARD, gårdejer, omtales under Agerskovvej 51.
N.G. overtog gården i 1985 fra Emilie og Johannes Jørgensen. Ejendomsskyld
1.000.000. Areal 17,5 ha., heraf 1 ha. mose. Stuehuset blev restaureret i 1960,
udbygningerne består af kostald, svinestald og maskinhus. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Den drives sammen med
Agerskovvej 51.

KØLKÆRVEJ 15, HAMMERUM,
7400 HERNING, tlf. 97-119182.
KRISTEN OVERGAARD KRISTEN
SEN, seminarielærer, født den
8.-7.-1939, søn af Magda og Karl
Kristensen, gift den 11.-10.-1969
med Kirsten Elmholt Jensen, pæ
dagog, født den 6.-8.-1947, dat
ter af Ingeborg Jensen. Parret
har børnene: Søren, født den
21.-4.-1971, Henrik, født den
30.- 4.-1974 og Stine, født den
14.- 10.-1975. K.O.K. har været
på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1972 fra Østergaard.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 3 ha.
Stuehuset er opført 1890 og senere restaureret, sostald opført 1978 og lade 1980.
Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der er 1 traktor, tårnsilo og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og desuden byttes en del nabohjælp.
KØLKÆRVEJ 17, "LAULUND", BJØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-119457.
MOGENS HJORTH NIELSEN, gårdejer, født den 9.-7.-1957, søn af Ester og Andreas
Nielsen, gift den 29.-12.-1983 med Bodil Lodal Madsen, ergoterapeut, født den
7.-5.-1958, datter af Birgit og Kristian Lodal Madsen. Parret har børnene: Esben, født
den 6.-12.-1981 og Rune, født den 11.-9.-1987.
M.H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1990
fra Goske Goskesen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 30 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1980, farestald 1974, løbestald 1984, goldsostald 1972 og 1987,
slagtesvinestald, lade og maskinhus 1972 samt gylletank 1984. Gården drives med en
svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 1.000 sopolte og 2.200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor,
gastæt silo og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
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KØLKÆRVEJ 19, "MOSEGÅRDEN", BJØDSTRUP, 7400 HERNING.
P. GODSKE GODSKESEN, gårdejer, født den 17.-11.-1948, søn af Chr. Godskesen, gift
den 23.-6.-1973 med Birthe Bech Rasmussen, født den 19.-3.-1955, datter af Otto Juul
Bech Rasmussen. Parret har børnene: Christina, Camilla og Louise.
P.G.G. overtog gården den 1.-1.-1990 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57 ha. og der er lejet 70 ha.
Stuehuset er restureret i 1990, avlsbygningerne består af svinestalde, lade, maskinhus
og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.400 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der er
en deltids medhjælper på gården.
KØLKÆRVEJ 22, "GRANLY", FA
STRUP, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-116351.
POUL TVERMOSE, landmand,
født den 3.-5.-1925, søn af Bothilda og Anton Tvermose, gift
den 712.-1957 med Else Lar
sen, husmor, født den 8.-9.-1930,
datter af Emma og Thomas Lar
sen. Parret har børnene: Anton,
født den 2.-9.-1958, Bodil, født
den 8.-9.- 1960 og Karen, født
den 16.-2.- 1963.
P.T. er målermedhjælper. Han overtog gården den 11.-12.-1957 fra sine forældre, som
købte den i 1908.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16,7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1854 og restaureret senest i 1974, kostald opført 1952,
lade 1948 og maskinhus 1960. På gården er der 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri.
KØLKÆRVEJ 54, "ØSTER HAUGE", HAUGE, 7400 HERNING, tlf. 97-116062.
BENT BUNCH THOMSEN, gårdejer, født den 22.-5.-1942, søn af Ester og Hans
Thomsen, gift den 1.-5.-1965 med Anna Kjærsgaard, sygeplejerske, født den
3.-7.-1942, datter af Marie og Knud Kjærsgaard. Parret har børnene: Birte, født den
28.-2.-1966, Hanne, født den 18.-5.-1971 og Lars, født den 26.-1 1.-1975.
B.B.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1967
fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje
omkring 1880.
Ejendomsskyld 3.415.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 56 ha., der er 2,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1864 og senere restaureret, kostalden fra 1951 er moderniseret i
1972, kostald og ungdyrstald er opført 1974, svinestald 1967, hestestalden fra 1907 er
ændret til garage, halmhus er opført 1973, foderlade 1975, lader 1890 og 1893,
foderhus 1968 og maskinhus 1977, desuden er der en gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 900 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug,
ærter, raps og kartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1
roeoptager, 1 gyllevogn, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medarbejder. Skovbyvej 19 er
lige tilkøbt og forventes lagt under gården, arealet er 8,5 ha.
KØLKÆRVEJ 55, "SJØRVADGAARD", LANGELUND, 7400 HERNING, tlf. 97-116104.
AAGE SØNDERGAARD JENSEN, post, født den 6.-3.-1957, søn af Bodil og Børge
Søndergaard Jensen, gift den 28.-12.-1986 med Kirsten Højgaard, post, født den
28^-12.-1956, datter af Ruth og Aage Lauritsen. Parret har børnene: Thyge, født den
2.-2.-1984 og Agnete, født den 14.-6.-1985.
AA.S.J. overtog gården den 1.-10.-1982 fra Arne Bjerre.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Area 48 ha., heraf 14 ha. skov og eng. Der er udlejet 1 ha.
"Sjørvadgaard"s stuehus er opført 1777 og senere restaureret, kostald, svinestald og
lade er opført 1910 og maskinhus 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, havre, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo, gennemløbstørreri med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
KØLKÆRVEJ 56, "OVERGÅRD",
LANGELUND, 7400 HERNING,
tlf. 97-116317.
LARS KJÆR, gårdejer, født den
5.-7.-1934, søn af Marie og Aksel
Kjær, gift den 7.-1.-1966 med
Rigmor Fogh, lærer, født den
17.-5.-1934, datter af Thorvald
Fogh. Parret har børnene: Jakob,
født den 3.-1.-1968, Svend, født
den 10.-3.-1970 og Nanna, født
den 6.-10.-1973.
L.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1966 fra
Engbjerg. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 54 ha., heraf 12 ha. skov.
Stuehuset er opført 1872 og senere restaureret, kostalden er tilbygget i 1970,
svinestalden fra 1930 er ændret til kvier i 1970, laden er fra før 1918, foderhus 1973
og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri,
træfyr og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
LANGBAKKEVEJ 1, "NYGAARD", SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143111.
AAGE POULSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1937, søn af Mads Poulsen, gift den
3.-11.-1961 med Lydia Irene Sandgaard, dagplejer, født den 3.-11.-1941, datter af
Kresten Sandgaard Andersen. Parret har børnene: Jytte, født den 28.-7.-1962, Nina,
født den 13.-5.-1964, Mads, født den 3.-8.-1966 og Simon, født den 23.-11.-1971.
AA.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra
sin far. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1922, kostald og lade er ligeledes fra 1922. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager med
tank og varm lufts tørreri samt halmfyr og staldvarme til stuehus. Maskinstation
bruges til udkørsel af mødding.
LANGBAKKEVEJ 2, NEDER SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143113.
ANDERS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 19.-12.-1926, søn af Marinus Christensen,
Haderis, gift den 12.-11.-1953 med Mariane Vistisen, født den 15.-5.-1928, datter af
Peter Vistisen, Over Høstrup. Parret har børnene: Esther, født den 27.-6.-1955,
Marinus, født den 3.-2.-1960, Peter, født den 30.-9.-1963 og Brian, født den
29.-5.-1967. A.C. byggede selv gården i 1953.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 23 ha., heraf 4 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1953, kostald og lade er ligeledes fra 1953 samt maskinhus 1961.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, byg og
hvede. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til sprøjtning og
høst.

LANGBAKKEVEJ 7, "LANGBAKKE", NEDER SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf.
97-143270.
HUGO ANDERSEN, gårdejer, født den 22.-2.-1949, søn af Villads Andersen, gift den
15.-8.-1970 med Erna Nørbjerg Jensen, medhjælpende hustru, født den 10.-12,-1951,
datter af Jens Peter Jensen, Orre. Parret har børnene: Karsten, født den 5.-3.-1973
og Kim, født den 16.-11.-1981.
H.A. er i bestyrelsen for Sunds-Simmelkær-Ilskov Landboforening. Han overtog gården
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
29 ha. og der er forpagtet 13 ha.
"Langbakke"s stuehus er opført
1980, kostald 1976, ungdyrstald
1979, lade 1953, maskinhus 1972
og foderhus 1976 samt gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer, 35 ungdyr
og 80 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter, hvede og
spindehør. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.
LANGELUNDVEJ 11, LANGE
LUND, 7400 HERNING, tlf.
97-116235.
FREDERIK OVERGAARD, gård
ejer, født den 9.-6.-1925, søn af
Amalie og Kristian Overgaard,
gift den 19.-3.-1960 med Anneli
se Nielsen, beskæftigelsesvejled
er, født den 1.-4.-1930, datter
af Katrine og Johannes Nielsen.
Parret har børnene: Anita, født
den 5.-9.-1962 og Henrik, født
den 29.-9.-1967. F.O. overtog
gården den 12.-4.- 1955 fra Peder Sørensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 25 ha., heraf 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret, kostalden fra 1924 er ændret til søer i
1981, hvor der også blev bygget slagtesvinestald, goldsostalden blev indrettet i en del
af lade i 1970, maskinhuset er fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 30
SPF-årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og ærter. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGELUNDVEJ 13, LANGE
LUND, 7400 HERNING, tlf.
97-116872.
SIGVALD CHRISTENSEN, gårdej
er og specialarbejder, født den
7.-1.-1940, søn af Marie og Bent
Christensen, gift d. 12.-12.-1965
med Karen Marie Jensen, rengø
ringsassistent, født den 14.-11.1943, datter af Nina og Ansgar
Jensen. Parret har børnene: Kir
sten, født den 9.-3.-1967, Ellen,
født den 14.-3.-1969, Carsten,

født den 5.-8.-1971 og Jan, født den 16.-6.-1973.
S.C. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra
Henry Kjærsgaard. Ejendomsskyld 770.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1938 og senere restaureret, lade og maskinhus opført 1980.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og ærter. Der er 1
traktor, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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97-116371.
SIGURD SKOV OLESEN, gårdejer, født den 2.-3.-1925, søn af Anna og Mads Skov
Olesen, gift i 1957 med Inga Jørgensen, medhjælpende hustru, født den 20.-7.-1935,
datter af Margrethe og Jens P. Jørgensen. Parret har børnene: Lene, født den
14.-10.-1956, Klaus, født den 26.-2.-1958, Svend, født den 31.-5.-1960, Mads, født den
9.-1.-1964 og Hanne, født den 21.-1.-1967.
S.S.O. overtog gården den 1.-1.-1957 fra sin far, som købte den i 1913.
Areal 54 ha., 6 ha. er fælles med en bror. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1973, kostalden fra 1910 er moderniseret i
1977, svinestald opført 1959, kartoffelhus 1978, lade 1923 og maskinhus 1974, desuden
er der værksted og garage. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 45
ungdyr og 18 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffelop
tager, 1 kartoffellægger og 1 roeoptager, desuden er der tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri. På gården er 1 skoledreng til hjælp.
LANGVADBJERGVEJ 31, "SØN
DER BASSUMGÅRD", SNEJBJERG,
7400 HERNING, tlf. 97-161022.
ERIK THALUND MADSEN, gård
ejer, født den 7.-2.-1923, søn af
Bertha og Mads Thalund Madsen,
gift den 9.-11.-1957 med Asta
Staubøl Nielsen, medhjælpende
hustru, født den 21.-2.-1934, dat
ter af Meta og Kristian Staubøl
Nielsen. Parret har børnene: Kri
stian, født den 19.-9.-1958,
Mads, født den 17.-2.-1960, Ole,
født den 17.-7.-1961 og Knud, født den 13.-10.-1964.
E.T.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra
sin far, som købte den i 1918.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret senest 1978, kostalden fra 1905 er ombygget i
1965, svinestald opført 1959, lade 1923 og restuareret 1989, maskinhuse opført 1931
og 1983. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LINNEBJERGVEJ 10, "LYKKEGAARD", 7451 SUNDS, tlf. 97-141555.
BØRGE CHRISTENSEN, gårdejer, født den 3.-9.-1947, søn af Anna og Thorvald
Christensen, Sunds, gift den 12.-2.-1972 med Inger Nielsen, apotekerassistent og
kirkesanger, født den 12.-5.-1951, datter af Stinne og Kristian Nielsen, Bording.
Parret har børnene: Morten, født den 26.-9.-1975, Hanne, født den 28.-1.-1977 og
Jakob, født den 10.-11.-1980.
B.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1971 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 49,3 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1984, kostalden fra 1926 er ombygget til svinestald i 1978,
svinestald opført 1973, kartoffelhuse 1952 og 1977, lade opført 1926, maskinhuse 1969
og 1985. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 350
smågrise og 650 slagtesvin, desuden er der 15 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmskiner, 1 kartoffeloptager og plansilo samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

-172LINNEBJERGVEJ 11, SUNDS ØS
TERMARK, 7451 SUNDS, tlf.
97-141215.
JØRGEN KNUDSEN, gårdejer,
født den 19.-12.-1942, søn af
Elisabeth og Aksel Knudsen, Asp,
gift den 10.-12.-1966 med Inger
Borum Jensen, medhjælpende hu
stru, født den 18.-3.-1948, datter
af Agnes og Peder Jensen, Asp.
Parret har børnene: Erik, født
den 19.-12.-1967, Leif, født den
7.-10.-1970, Jan, født den 14.-

10.-1974 og Finn, født den 11.-10.-1976.
J.K. er biavler, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af
bestyrelsen for Sunds-Simmekær-Ilskov Landboforening. Han overtog gården den
2.-11.-1966 fra Tage Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1970-1979, kostalden fra 1920 er ombygget til svinestald i 1974 og
1984, svinestalde opført 1972 og 1984, maskinhuse 1976 og 1988, lade 1937 og der er
gylletank og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer,
der produceres ca. 2.300 slagtesvin, desuden er der biavl. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 vandingsmaskiner. Maskinsta
tion bruges til udkørsel af gylle.
LINNEBJERGVEJ 20,
"SKOVGAARD", 7451 SUNDS, tlf. nr.
97-141502.
JØRGEN KRISTENSEN, gårdejer,
født den 4.-5.-1945, søn af Elisa
og Egon Kristensen, Ørum Sdr.
Lyng, gift den 22.-11.-1969 med
Helene Jakobsen, medhjælpende
hustru, datter af Norma og Erik
Jakobsen, Fasterholt. Parret har
børnene: Linda, født den 3.-3.1972, Maria, født den 3.-3.-1975
og Martin, født den 11.-3.-1982.
J.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1969 fra
Frederik Kristensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 41 ha., heraf 5 ha. skov og 0,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalden fra 1956 er ombygget til svinestald i 1974,
svinestalde opført 1973 og 1978, kartoffelhus 1980, laden fra 1889 er ombygget til
svinestald i 1970, maskinhus er opført 1974 og gastæt silo 1979. Gården drives med en
svineproduktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er kartofler, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 3 vandingsma
skiner og 1 kartoffeloptager. Maskinstation bruges til høst.
LINNEBJERGVEJ 22, "FLAMAGER, 7451 SUNDS, tlf. 97-141207.
JAKOB KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-3.-1932, søn af Marie og Laust Kristensen,
Sunds, gift den 2.-6.-1962 med Eva Hansen, medhjælpende hustru, født den
20.-5.-1942, datter af Anna og Harry Hansen, Ilskov. Parret har børnene: Marianna,
født den 15.- 10.-1963, Henrik, født den 29.-1.-1967 og Gitte, født den 20.-6.-1971.
J.K. overtog gården den 1.-3.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 44,8 ha., heraf tilkøbt 5,9 ha., der er 3,5 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1972, kostald opført 1963, kartoffelhus 1967,
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maskinhus 1971. Gården drives
med en svineproduktion på 18
årssøer, der produceres ca. 240
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er kartofler,
ærter og byg. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, 1 kartoffeloptager, tårnsilo,
varm lufts tørreri og halmfyr.

LINÅVEJ 26, LINÅ, 7451 SUNDS, tlf. 97-141478.
JOHN PEDERSEN, gårdejer, født den 23.-11.-1939, søn af Magda og Carlo Pedersen,
Sunds, gift den 14.-10.-1972 med Erna Henriksen, hjemmesyerske, datter af Maria og
Hans Henriksen, Bording. Parret har børnene: Niels, født den 28.-3.-1974 og Keld, født
den 23.-6.-1976.
J.P. overtog gården den 1.-5.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 31,6 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret 1978, kostald og svinestald er fra 1939 og
laden 1940. Gården drives udelukkende med planteprodutkion bestående af kartofler,
ærter og byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager
med tank og varm lufts tørreri.

LINÅVEJ 35, LINÅ, 7451 SUNDS,
tlf. 97-141392.
LAURIDS JENSEN, gårdejer,
født den 26.-6.-1927, søn af Ka
trine og Søren Jensen.
Karen Mørup er husbestyrerinde,
hendes søn Michael har været på
gården siden 3.-6.-1968.
L.J. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 29.-12.-1965 fra sin far, nu
værende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
68,9 ha., heraf 3,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1975, kostald er opført 1963, svinestalden er
ombygget efter en brand i 1974, hvor der også blev bygget lade og kartoffelhuset er
fra 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler,
ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffleoptager med tank, plansilo og varm lufts tørreri.
LINÅVEJ 37, "SØNDERGAARD", LINÅ, 7451 SUNDS, tlf. 97-141878.
OLE SØRENSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1951, søn af Lise og Ove Weincauch, bor
sammen med Bodil Jørgensen, sygeplejerske, født den 25.-2.-1956, datter af Kirsten
og Johannes Jørgensen. Parret har sønnen Martin.
O.S. er industridriftsassistent. Han overtog gården den 1.-1.-1986 fra Jens Mølgaard.
Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostalden er ombygget til hønsehus og laden er fra 1910.
LINÅVEJ 39, "LILLE KILDSGÅRD", LINÅ, 7451 SUNDS, tlf. 97-141339.
ARNE KILDSGÅRD LARSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1942, søn af Nina og Ejner
Larsen, Linå, gift den 8.-12.-1966 med Edith Søndergård, medhjælpende hustru, født
den 22.-2.-1945, datter af Margrethe og Valdemar Søndergård, Østermark. Parret har
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A.K.L. har været på højskole
med landbrugsfag. Han overtog
gården den 1.-8.-1966 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
71. ha., heraf tilkøbt 30 ha., der
er ialt 7 ha. eng, grænsende dels
til Sunds Nørre Ä og Højris Ä.
Stuehuset er opført 1910, resta
ureret og tilbygget 1973, kostald opført 1969, den gamle stald blev omdannet til
fedekalvestald, i 1979 er der bygget ungdyrstald, maskinhuset er fra 1976 og foderhus
1979, der er indendørs køresilo og gylletank samt kartoffelhus fra 1984. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, spisekartofler og ærter. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, varm lufts tørreri, kornsilo og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.
LINÅVEJ 42, "NYGÅRD", LINÅ, 7451 SUNDS, tlf. 97-142190.
ERLING ODDERSKJÆR JENSEN, gårdejer, født den 15.-8.-1953, søn af Jenny og Arne
Jensen, Sdr. Felding.
E.O.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1978
fra Evald Hagelskjær.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. skov og 5,5 ha. eng. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1970, kostalden fra 1965 er ombygget i 1978,
hvor der også blev bygget maskinhus, laden er fra 1920, desuden er der gylle tank.
Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 55 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter ogv raps. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 kartoffeloptager med tank. Maskinstation bruges til
høst og der er 1 fast medhjælper.

LJØRRINGVEJ 63, "VESTER
FOLDAGER", FOLDAGER, 7400
HERNING.
CARSTEN JOHANNESEN, gårdej
er, født den 3.-12.-1958, søn af
Emmy og Svend Aage Johanne
sen, Lynge, gift den 10.-4.-1982
med Merete Andersen, lærer,
født den 27.-9.-1956, datter af
Gerda og Mogens Andersen, Le
demark Bjæverskov. Parret har
børnene: Anna, født den 6.-2.-1984
og Ida, født den 25.-10.-1985.
C.J. har været på Kærhave og Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-4.-1981 fra Privatbanken.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 54 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Der er forpagtet 12
ha.
Stuehuset er opført 1877, kostalden fra 1951 og moderniseret i 1986, svinestalden blev
samme år ombygget til kalve- og ungdyrstald og maskinhuset er fra 1960. Gården
drives med en kvægproduktion på 68 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, tårnsilo og
varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
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LJØRRINGVEJ 65, "FOLDAGER", FOLDAGER, 7400 HERNING, tlf. 97-136041.
LAURIDS KRESTEN FOLDAGER JENSEN, gårdejer, født den 25.-1.-1926, søn af
Kirstine og Peder Jensen, bor sammen med Kristine Brunbjerg, presser, født den
25.-5.-1939, datter af Karen og Kristian Brunbjerg. Parret har børnene: Peder, født
den 29.-4.-1965 og tvillingerne Kristian og Kirstine, født den 29.-4.-1966 og Lars, født
den 5.-3.-1968.
L.K.F.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-9.-1982 fra
Peder Jensen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 63 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, senest i 1969, kostalden fra 1915
er omforandret til svinestald i 1982, svinestald opført 1920, lade 1915 og maskinhuse
1938, 1954 og 1988. Gården drives med en svineproduktion på 34 årssøer, der
produceres ca. 600 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo og varm lufts tørreri.
LUNDAGERVEJ 3, "SIVEBÆK",
TJØRRING, 7400 HERNING, tlf.
97-267402.
PETER LUNDGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 24.-11.-1958,
søn af Sinna Hjøllund og Christi
an Lundgaard Jensen, gift den
27.- 7.-1986 med Gitte Bagge
Jensen, lærer, født den 4.-3.-1961,
datter af Solveig Bagge og Find
Jensen. Parret har sønnen Anders.
P.L.J. har været på Lægård og
Høng landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra sine forældre, nuværende ejer er 4 generation på
gården, som kom i slægtens eje omkring 1915.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,9 ha., heraf 1,5 ha. skov. 3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1974 og 1900,
lade 1960. Gården drives med en svineproduktion på 65 SPF-årssøer, der sælges ca.
600 smågrise og 400 slagtesvin årligt, hovedvægten i produktionen ligger i omforme
ring af Rød SPF. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og hestebøn
ner. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og 3 fodersiloer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LUNDAGERVEJ 5, "VESTER SI
VEBÆK", TJØRRING, 7400 HER
NING, tlf. 97-267581. EVALD
MORTENSEN, landmand, søn af
Stinne og Christian Mortensen,
gift den 12.-12.-1962 med Gun
hild Ørskov Madsen, medhjælpen
de hustru, født den 27.-7.-1942,
datter af Maren og Ejnar Mad
sen. Parret har børnene: Jan,
Benny og Tommy.
A.E.M. overtog gården den 20.11.-1962 fra Sigrid og Kristian
Poulsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1,5 ha. skov og 1,5
ha. eng. Desuden er der lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1978, kostaldene er restaureret løbende i
perioden 1964-75, lade opført 1951 og desuden er der indendørs køresilo og maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 50 ungdyr og 110 slagtekalve af
racen SDM, der er 1 ammeko af racen Charolais. På gården er der 3 traktorer, 1
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mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, varm lufts tørreri samt kornsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet ellers hjælper de yngste drenge til.
LUNDAGERVEJ 7, "TRINDTOFT"
TJØRRING, 7400 HERNING, tlf.
97-267191.
KNUD ERIK JENSEN, automeka
niker og landmand, født den 10.1.-1955, søn af Anna og Marius
Jensen, gift den 14.-3.-1981 med
Tove Hammelsvang Lauridsen,
kontorassistent, født d. 24.-3.-1954,
datter af Alice og Erik Hammels
vang Lauridsen. Parret har børne
ne: Louise, født den 2.-1.-1981
og Morten, født den 19.-2.-1982.
K.E.J. overtog gården den 24.-4.-1987 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1906.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. skov. 10 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1906 og ombygget 1988, kostalden fra 1939 er ombygget til
hestestald i 1977, laden fra 1939 er restaureret i 1988.

LUNDAGERVEJ 9, "LUNDAGER,
TJØRRING, 7400 HERNING, tlf.
97-267930.
AXEL JØRGENSEN, gårdejer,
født den 19.-2.-1922, søn af Kir
stine Abildtrup og Hans Peter
Jørgensen, gift den 22.-12.-1946
med Meta Kirstine Lundager
Kristensen, husmor, født d.
17.-9.-1923, datter af Anna og
Jens Peter Kristensen. Parret
har børnene: Gunnar, Herlof,
Poul-Erik og Kjeld.
A.J. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1953 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42 ha., heraf 7 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført omkring 1856 og restaureret 1953/54, kostalden fra 1882 er
ombygget flere gange, senest i 1954, hestestald opført 1941, lade 1882 og ombygget i
1914, maskinhuset er fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
LUNDVEJ 1, "SOLGLIMT", LUND, 7400 HERNING, tlf. 97-120479.
SVEND AAGE HANSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1923, søn af Niels Hansen, gift d.
27.-4.-1947 med Klara Madsen, født den 1.-6.- 1922, søn af Niels Madsen. Parret har
børnene: Niels Jørgen, født den 7.-10.-1947, Birte, født den 9.-2.-1952 og tvillingerne
Inger og Lis, født den 14.-5.-1956.
S.AA.H. overtog gården den 1.- 8.-1947 fra Andreas Poulsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 14 ha., der er bortforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostalden fra 1920 og svinestald 1960. Gården drives med en
svineproduktion på 20 årssøer, smågrisene sælges. Der er 2 traktorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LUNDVEJ 7, "SORGENFRI", GJELLERUPLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-124290.
ERIK KJÆR DANIELSEN, pelsdyravler, født den 27.-4.-1930, søn af Ane og Kjær
Danielsen, gift den 12.-10.-1949 med Else Willendrup Jensen, husmor, født den
31.-12.-1927, datter af Elisa og Broder Jensen. Parret har børnene: Otto, født den
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E.K.D. overtog gården den 3.-3.1960 fra Rasmus Rasmussen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 5,3
ha., heraf 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1900
og restaureret 1974. Gården dri
ves som minkfarm, der er bygget
10 minkhaller i perioden 1960-85,
laden fra 1969 er udvidet i 1984.
Gårdens bestand er på 1.200 tæ
ver og der produceres ca. 5.700
græs
til pillefabrik. Der er 2 trakungdyr årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
torer.

LUNDVEJ 8, "VESTERGÅRD",
GL. PRÆSTEGÅRD, 7400 HER
NING, tlf. 97-120603.
AAGE DAMGAARD, fabrikant
og restauratør, født den 17.-6.1917, søn af Johanne Karrina og
Carl Johan Damgaard, Vildbjerg,
gift den 23.-9.-1950 med Birgit
Pinholt Jørgensen, fysioterapeut,
født den 12.-4.-1927, datter af
Petra Maria Pinholt og Andreas
Jørgensen. Parret har børnene:
Søren Andreas, født den 5.-11.-1952, Lars, født den 11.-9.-1954, Nils, født den 18.7.-1956, Henrik, født den 12.-5.-1960 og Birgitte, født den 24.-6.-1963.
AA.D. overtog gården i 1949 fra Martin Flensborg. Gården har været præstegård fra
reformationen i 1536 til 1901, hvor der blev bygget ny præstegård.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 34 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er restaureret 1949, stalden er indrettet til erhverv. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstationen bruges til en del af markarbej
det.
LUNDVEJ 10, "ABILDGÅRD",
GJELLERUPLUND, 7400 HER
NING.
MARTINUS LUND KNUDSEN,
landmand, født den 17.-12.-1926,
søn af Svend Poulsen, gift den
29.-5.- 1954 med Kristine Th.
Thygesen, børnehavepædagog,
født den 10.-2.-1928, datter af
Thyge Th. Thygesen. Parret har
børnene: Britta Marie, født den
10.-12.- 1957 og Anne-Lise, født
den 17.- 4.-1960.
M.L.K. overtog gården i maj 1957 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden
1890. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført 1906 og delvis restaureret, kostald opført 1939, svinestald og he
stestald 1906, lade 1958 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, raps, ærter og byg. Der er 3 traktorer og halmfyr.
LUNDVEJ 21, LUND, 7400 HERNING, tlf. 97-128057.
ALFRED JENSEN, gårdejer, født den 18.-2.-1914, søn af Christian Jensen.
A.J. overtog gården den 1.-11.-1940 fra sin far.
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Areal 6 ha., heraf 1,5 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1906, kostald og lade 1945. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af hvede og byg. Der er 1 traktor og der bruges nabohjælp til
høst.
LUNDVEJ 22, "ØSTERGAARD, GJELLERUP, 7400 HERNING, tlf. 97-120982.
OLE ØSTERGÅRD, gårdejer, født den 21.-12.-1941, søn af Viggo Østergård, gift den
27.-5.-1969 med Birte Marie Fugl, smørrebrødsjomfru, født den 22.-5.-1945, datter af
Klara og Ole Fugl. Parret har børnene: Hans Jørgen, født den 30.-3.-1974 og Kirsten,
født den 24.-1.-1977.
O.Ø. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra sin
far.
Stuehuset er opført 1948 og restaureret 1989, kostalden fra 1955 er ombygget til slag
tesvin i 1985, svinestalden er opført 1985, lade og foderhus 1960, maskinhus og gylle
tank 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og kornsilo.

LUNDVEJ 28, "LUNDGAARD",
LUND, 7400 HERNING, tlf. 97128114.
KARL KRØJGAARD, murermes
ter, født den 17.-7.-1942, søn af
Laurids Krøjgaard, gift den 25.11.-1978 med Linda Kastrup Kri
stensen, født den 7.-2.-1955, dat
ter af Johannes Kristensen. Par
ret har børnene: Peder, født den
5.-2.-1972, Jane, født den 3.-5.1975, Esben, født den 9.-10.-1979
og Rune, født den 19.-12.-1980.
K.K. er uddannet driftsleder med grøn bevis, han er murermester. Han overtog gården
den 1.-12.-1969 fra sin far. Areal 30,4 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1942 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1930, svine
stald 1950 og maskinhus 1979. På gården er der 2 ungdyr af racen Blå-Hvid-kvæg, des
uden er der 1 ammeko og 1 slagtekalv af racen Limousine. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, græs, ærter, raps og byg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. K.K. driver også et murerfirma.
LUNDVEJ 32, "SØNDRE LUNDGAARD", LUND, 7400 HERNING, tlf. 97-129110.
ERNST SKIPPER, landbrugslærer og gårdejer, født den 24.-8.-1948, søn af Kristian
Skipper, Hedensted, gift den 2.-4.-1977 med Gudrun Eriksen, diakon, født den 22.11.-1953, datter af Ejner Eriksen. Parret har børnene: Linda, født den 20.-7.-1975,
Martin, født den 11.-11.-1978, Mona, født den 26.-3.-1983 og Elin, født den 21.-5.1987.
E.S. er cand.agro og er landbrugslærer på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 5.-3.-1982 fra Ansgar Maul.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,5 ha., heraf 7 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1982, den gamle kostald blev fjernet i 1979
og svinestalden er ombygget til diverse husdyr, fjerkræ og lignende, desuden er der
lavet hobbyrum og laden er fra 1900. Gårdens besætning er på 20 moderfår af racen
Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, frøgræs,, hvede, maltbyg og raps.
Der er 1 traktor, 4 plansiloer, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til høst.
LUNDVEJ 46, "ØSTER LUNDGAARD", LUND, 7400 HERNING, tlf. 97-119302.
NIELS KJÆRSGAARD, gårdejer, født den 8.-2.-1934, søn af Otto Kjærsgaard, gift den
29.-5.-1965 med Ulla Plauborg, postmedarbejder, født den 15.-6.-1942, datter af Hans
Rahbæk Plauborg. Parret har børnene: Per, født den 2.-3.-1966, Lars, født den 30.-
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12.-1967 og Dorthe, født den 29.-5.-1970.
Niels Kjærsgaard er agronom og bygningskonsulent. Han overtog gården den 1.-12.1984 fra Johannes Madsen. Ejendomsskyld 820.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1923, kostalden fra 1954 er indrettet til hestestald, svinestald op
ført 1874 og hobbyrum samt lade er fra 1906. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af kartofler og byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
høst.
LYNGBORGVEJ 1, "FÆLDAGERGÅRD", HAUNSTRUP, 7400 HER
NING, tlf. 97-161853.
ERIK KRARUP JENSEN, gårde
jer, født den 12.-1.-1951, søn af
Olga og Jens K. Jensen, gift den
30.-10.-1974 med Emma Skovgård
Mortensen, husassistent og med
hjælpende hustru, født den 30.10.-1954, datter af Johanne og
Johannes Skovgaard Mortensen.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 7.-8.-1977 og Bente, født den 28.-7.-1980.
E.K.J. overtog gården den 20.-10.-1974 fra sin far, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1860 og senere restaureret, kostald opført 1976, den gamle stald
fra 1956 er ændret til kalvestald, lade, maskinhus og foderhus er fra 1958. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 43 årskøer og 54 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 roeoptager.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LØVBAKKEVEJ 57, TJØRRING, 7400 HERNING, tlf. 97-267520.
DINES SØNDERBY PEDERSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1934, søn af Poula og Marius
Sønderby Pedersen, Timring. D.S.P. overtog gården i 1960 fra Svend Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 6 ha. Stuehuset er opført 1903.

MEJRUPVEJ 2, SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143069.
HOLGER SKOVBJERG, gårdejer, født den 3.-5.-1932, søn af Ane Marie og Tinus Skov
bjerg, Arnborg, gift den 20.-9.-1958 med Kirsten Ravn Nielsen, biblioteksmedhjælper,
født den 9.-12.-1936, datter af Alma og Ejnar Ravn Nielsen, Hostrup. Parret har bør
nene: Jørgen, født den 27.-6.-1959, Anne-Marie, født den 23.-3.-1962, Karsten, født
den 16.-8.-1964 og Henning, født den 9.-11.-1969.
H.S. er kirkebetjent og graver ved Simmelkær Kirke. Han overtog gården den 15.-8.1958 fra Laurits Krarup.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 55,3 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1976, kostalden er fra 1963, svinestald 1970
og 1978, maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til udkørsel af gødning.

MELLEMLUNDVEJ 14, "MOSELUND", SØBYLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-147088.
FINN SØBY JENSEN, gårdejer, født den 3.-5.-1929, søn af Hedvig og Jens Søby Jen
sen, Vaulund, gift den 18.-1.-1958 med Gabby Pedersen, husmor, født den 4.-12.-1937,
datter af Thora og Laurids Pedersen, Fasterholt. Parret har børnene: Kim, født den
1.-7.-1960, Leo, født den 5.-6.- 1963 og Per, født den 18.-1.- 1969.
Finn Søby Jensen overtog gården den 1.-4.-1966 fra Knud Fløe Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 20 ha.
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1919 og restaureret i 1972, svinestalden er opført 1961, kartoffel
hus 1975 og maskinhuse 1968,
1981 og 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kartofler, ærter og
korn. Der er 8 traktorer, 1 me
jetærsker, 3 vandingsmaskiner og
1 kartoffeloptager. På gården er
der 1 fast medhjælper.

MELLEMLUNDVEJ 17, "BØGELY", RIND, 7400 HERNING, tlf. 97-147148.
THOMAS JENSEN, gårdejer, født den 19.-12.-1933, søn af Marie og Kjerstein Jensen,
Vaulund, gift den 19.-12.-1959 med Meta Katrine Jensen, husmor, født den 3.-3.-1934,
datter af Anna og Thomas Kjerstein Jensen, Fasterholt. Parret har børnene: Anna Ma
rie, født den 30.-11.-1960 og Karsten, født den 26.-5.-1964.
T.J. har været på St. Restrup Husmandssskole. Han overtog gården den 1.-12.-1959 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje om
kring 1885, da den blev udstykket fra "Vaulundgaard".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 2,5 ha. eng og der
er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret flere gange, senest i 1972, kostald og svine
stald er opført 1955, kartoffelhuse 1964, 1968 og 1978, lade 1927 og maskinhus 1970.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps,
løg, korn og frøgræs. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartof
feloptager, portionstørreri, halmfyr og 1 privatejet vindmølle. Der er 1 deltids med
hjælper.

MELLEMLUNDVEJ 19, "KRISTIANSMINDE", KØLKÆR, 7400
HERNING, tlf. 97-188091.
CARLO NICOLAISEN, gårdejer,
født den 3.-7.-1925, søn af Karelie og Marius Nicolaisen, Eg
tved, gift den 15.-10.-1948 med
Lydia Kristensen, husmor, født
den 13.-12.-1924, datter af Jenny
og Niels Chr. Kristensen, Kølkær.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 7.-2.-1950, Connie, født den
26.-3.-1953 og Mogens, født den
28.-12.-1961.
C.N. overtog gården den 1.-5.-1955 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1891, da den blev udstykket fra "Vau
lundgaard".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 29 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret og tilbygget i 1972, kostald og svinestald er
opført 1957, kartoffelhuse 1956 og 1982, lader 1931 og 1984 samt maskinhuse 1957 og
1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, raps,
ærter, korn og frøgræs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vaningsanlæg, 1 kartoffel
anlæg, portionstørreri og halmfyr. I 1984 blev gården omdannet til I/S med B.N. og
sønnen Mogens Nicolaisen som interessenter, gården blev herefter bortforpagtet til far
og søn.
MELLEMLUNDVEJ 22, VOULUND, 7400 HERNING, tlf. 97-188093.
CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født den 17.-12.-1924, søn af Jørgine og Peder Clau
sen, gift den 27.-11.-1952 med Nina Christensen, husmor, født den 5.-6.-1930, datter
af Johanne og Johannes Christensen, Døvling. Parret har børnene: Bente, født den
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Christian Clausen har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog
gården den 1.-4.-1959 fra Jens Søby Jensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 64,5 ha., heraf 4 ha. mose og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1932, restaureret og tilbygget i 1980, svinestald opført 1912, lade
1932, maskinhus 1969 og kartoffelhus 1976. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kartofler, ærter, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og portionstørreri.

MERRILDVEJ 22, "BOELSTOFT", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136166.
FREDDI BOELSGÅRD GODSKESEN, landmand, født den 31.-12.-1954, søn af Ingrid og
Tage Godskesen, gift den 1.-12.-1979 med Anette Thomsen, handelsuddannet, født den
1.-11.-1957, datter af Ketty og Thomas Thomsen. Parret har børnene: Heidi, født den
13.-6.-1982 og Janni, født den 2.-6.-1985.
F.B.G. er el-installatør. Han overtog gården den 1.-2.-1982 fra Børge Kristiansen.
Ejendomsskyld 800.00. Areal 16 ha., heraf 1 ha. juletræer og 2 ha. udyrket areal. Der
er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1948 og rastaureret 1986, kostald og lade er fra 1948. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er
1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MERRILDVEJ 23, "BIRKTOFT",
SINDING, 7400 HERNING, tlf.
97-136088.
FREDE BAK ERIKSEN, gårdejer,
født den 28.-10.-1928, søn af Ma
ren og Jens Eriksen, gift den 8.12.-1956 med Minna Nielsen, hus
mor, født den 7.-6.-1934, datter
af Olga og Marius Nielsen. Par
ret har børnene: Jonna, født den
5.- 12.-1957,
Jette, født den
24.-5.-1960 og Jimmy, født den 3.- 11.-1963. F.B.E. overtog gården den 20.-2.-1964
fra Evald Nielsen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1927 og senere restaureret, kostalden er bygget i 1950 efter en
brand, lade 1956 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af racen DRK, svineproduktio
nen er på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg og hvede. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MERRILDVEJ 24, "SØNDERLUND"
SINDING, 7400 HERNING, tlf.
97-136020.
IMMANUEL BAK, gårdejer, født
den 29.-3.-1926, søn af Edel og
Peder Bak, gift den 18.-6.-1948
med Birgitte Andersen, medhjælp
ende hustru, født d. 19.-6.-1924,
datter af Jensine og Anders An
dersen. Parret har børnene: To
ve, født den 14.-2.-1951 og Do
rit, født den 19.-9.-1954.
I.B. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.1.-1950 fra sin far, som købte den omkring 1908.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 59 ha., heraf 7 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført omrkring 1892 og senere restaureret, kostald og svinestald er op
ført 1958, kostalden er ændret til svinestald i 1968, klimastald opført 1977 og lade
1953. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 750 smågri-
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raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

MERRILDVEJ 25, "OVERLUND", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136051.
JENS LAUGESEN, gårdejer, født den 25.-2.-1951, søn af Frida og Søren Laugesen.
J.L. har været på Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1979 fra M.
Bak. Areal 20,5 ha.
Stuehuset er opført 1898 og senere restaureret, ungdyrstald og lade er opført 1954,
kostald 1980 og foderhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 avlshopper af racen Tra
kener. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MERRILDVEJ 27, "VESTER ÅVAD", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136263.
JENS SIMONSEN, landmand og skolepsykolog, født den 2.-1.-1951, søn af Stinne og
Folmer Simonsen, gift den 9.-7.-1982 med Gitte Christensen, lærer, født den 8.-2.1957, datter af Gerda og Ebbe Christensen. Parret har børnene: Thomas, født den
27.-2.-1987 og Anders, født den 10.-2.-1989.
J.S. overtog gården den 27.-8.-1988 fra Jens Chr. Vækkemose.
Areal 38 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1924 efter en brand og restaureret i 1988, kostalden er udvidet i
1978, svinestald opført 1976, lade 1927 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 3
får og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er
2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
MINDELUNDVEJ 8, ARNBORG,
7400 HERNING, tlf. 97-149129.
RUUD BORST, gårdejer, født d.
27.-1.-1964, søn af Jo Borst Bak
ker og Henk Borst, Holland, gift
den 21.-12.-1987 med Jocintha
Frederiks, husmor, født den 28.8.-1963, datter af Rik og Ko Fre
deriks, Holland. Parret har datte
ren Sandra, født d. 28.- 2.-1989.
Parret flyttede til Danmark i
1988. R.H. har været på land
brugsskole i Holland. De overtog gården den 1.-11.-1987 fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 42 ha. og der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1899, kostald, lade og maskinhus 1959 og løsdriftstald 1974.
Gården drives med en kvægproduktion på 126 årskøer og 100 ungdyr af racen Jersey,
desuden er der 13 moderfår + opdræt. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 blok
snitter, 2 kornsiloer og 1 rørmalkningsanlæg i løsdriftstalden. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

MINDESTENSVEJ 1, "VESTERLUND", LUNDMARK, 7400 HER
NING, tlf. 97-141227.
HARLY JØRGENSEN, gårdejer,
født den 1.-12.-1945, søn af Elly
og Ejvind Jørgensen, Lundmark,
gift den 12.-11.-1977 med Mona
Jensen, kontorassistent, født den
26.-12.-1942, datter af Anna og
Rikard Jensen, Agerbæk. Parret
har børnene: Brian, født den 4.3.-1977 og Henrik, født den 7.9.-1978.
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Harly Jørgensen har Norsk Hydro tankstation. Han overtog gården den 1.-1.-1983 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation. Ejendomsskyld 675.000. Areal 17,3 ha., heraf
2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført 1886, kostalden er ombygget i 1952, lade fra 1953 og maskinhus
1986. Gårdens besætning er på 6 ammekøer og 9 ungdyr af racen Charolais. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til høst.
MINDESTENVEJ 2, "BAKKEGÅR
DEN", LUNDMARK, 7400 HER
NING, tlf. 97-141587.
JOHANNES PEDERSEN, gårdej
er, født den 4.-4.-1915, søn af
Anna Katrine og Peter Konrad
Pedersen, Hornslet, gift d. 14.1.-1939 med Else Thornvig Jen
sen, rengøringsassistent, født den
8.-12.- 1921, datter af Esther
Thornvig og Niels Jensen, Her
ning. Parret har børnene: Inger,
født den 26.- 2.-1943, Kirsten, født den 10.-4.-1946 og Niels Peter, født den
2.-10.-1950. J.P. er altmuligmand hos Aage Damgaard. Han overtog gården den
1.-1.-1939 fra sin far. Ejendomsskyld 570.000. Areal 14 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1966, kostald og lade er fra 1929. Jorden er
bortforpagtet. På gården er der 1 traktor.

MOMHØJVEJ 65, "LEDVAND",
STUDSGÅRD, 7400 HERNING,
tlf. 97-164076.
PEDER HULDAHL, landmand,
født den 15.-11.-1925, søn af Ma
ja og Kristian Huldal, gift den
18.-1.- 1956 med Kirstine Ejdrup,
medhjælpende hustru, født den
9.- 3.-1929, datter af Anna og
Jens Ejdrup. Parret har datteren
Ulla, født den 6.-6.-1958.
P.H. er i repræsentantskabet for
Lokalforeningen, i repræsentantskabet for Herning Slagteri og i bestyrelsen for Landbo
foreningen samt i udvalget for bygning og maskiner. Han overtog gården den 29.-11.1955 fra Karl Pedersen. Ejendomsskyld 790.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1975, kostalden fra 1942 er restaureret og
tilbygget i 1961, kalvestald med spalter er fra 1977, slagtesvinestald 1961, lade 1977
og maskinhus 1964. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk., desuden
er der 56 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede
og ærter. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
MOMHØJVEJ 68, STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164079.
BENT ANDSBJERG JOHANSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1933, søn af Maren og Peter
Johansen, gift den 21.-9.-1957 med Edit Thomsen, dagplejemor, født den 14.-7.-1931,
datter af Nina og Aksel Thomsen. Parret har børnene: Annette, født den 7.-4.-1958,
Birte, født den 25.-6.-1960 og Jens Peter, født den 11.-12.-1962.
B.A.J. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, begge ægtefæller er domsmænd. B.A.J. overtog gården den 1.-9.-1957 fra Valdemar Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald og slagtesvinestald 1976, sostald, kostald og lade
1952 og maskinhuse 1976. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der
produceres ca. 300 slagtesvin, desuden er der 12 ungkreaturer. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MOMHØJVEJ 70, STUDSGÅRD,
7400 HERNING, 97-164119.d
GUNNAR ANDERSEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1940, søn af
Helga og Anders Andersen, gift
den 28.-10.-1967 med Anna Niels
en, medhjælpende hustru, født
den 9.-1.-1945, datter af Elma
og Harry Nielsen. Parret har bør
nene: John, født den 8.-10.-1968,
Klaus, født den 7.-7.-1971 og
Karin, født den 11.-11.-1972.
G.A. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 16.-8.-1967 fra Gunnar Dalsgård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46,4 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 2 ha. skov. 2 ha.
eng er lejet.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1975, kostald og maskinhus opført 1956,
ungdyrstald 1966, svinestald 1969 og lade 1970, desuden er der en gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, desuden
produceres ca. 360 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
MOMHØJVEJ 72, "GRØNDALS
LUND", STUDSGÅRD, 7400 HER
NING, tlf. 97-164083.
JENS SKÆRLUND NIELSEN,
gårdejer, født den 4.-3.-1936,
søn af Ane og Sigurd Nielsen,
gift den 24.-5.-1969 med Kirsten
Klitgård, husholdningslærer, født
den 15.- 4.-1940, datter af An
nette og Anders Klitgård. Parret
har børnene: Søren, født d.
22.-9.-1971 og Lone, født den
22.-3.-1973.
J.S.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1969 fra
Holger Uldum.
Areal 44,4 ha., heraf 10 ha. skov, brunkulslejer og eng.
Stuehuset er opført 1881 og senere restaureret, kostalden er bygget i 1936 efter en
brand, svinestalden fra 1936 er ændret til kviestald med spalter i 1978, hvor der også
blev bygget lade. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

MOMHØJVEJ 75, STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164371.
VILLY KNUDSEN, gårdejer, født den 22.-7.-1952, søn af Stinne og Karl Knudsen, gift
den 9.-9.-1978 med Gerda Olesen, pædagog, født den 4.-12.-1953, datter af Inger og
Nikolaj Olesen. Parret har børnene: Nikolaj, født den 27.-6.-1978, Morten, født den
21.-9.-1981 og Jakob, født den 30.-11.-1984.
G.K. er medlem af skolenævnet. Han overtog gården den 1.-9.-1978 fra Ove Bedsted.
Areal 12,7 ha. og der er forpagtet 53 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1985, kostalden fra 1929 er ændret til sostald
i 1979, fravænningsstald og sostald er opført 1979, lade 1982 og der er en gylletank.
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duktion pä 100 årssøer, der sæl
ges ca. 2.000 smågrise. Plante
produktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, rug, havre, ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg,
gastæt silo og halmfyr.

MØRUPVEJ 40, RIND, 7400 HERNING, tlf. 97-161071.
ARNE PEDERSEN, landmand, født den 22.-8.-1916, søn af Mette og Peder Pedersen.
A.P. overtog gården den 1.-10.-1956 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1880.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 19 ha., 10 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1891 og senere restaureret, kostald opført 1961 og lade 1910.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØRUPVEJ 44, "VESTERGÅRD", MØRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-168191.
FRITZ WOLF, tømrer, født den 5.-9.-1958, søn af Carl Verner Wolf, gift den
5.-7.-1980 med Anita Juhl Nielsen, fritidspædagog, født den 29.-4.-1958, datter af
Inger Marie og Hugo Juhl Nielsen. Parret har datteren Camilla, født den 24.-11.-1980.
F.W. overtog gården den 1.-6.-1989 fra Ruth og Jens Dinesen.
Areal 16 ha., heraf 6 ha. grusgrav. Der er udlejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret i 1977 og senere, kostald og lade er fra 1936,
maskinhusets alder er ukendt. Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 3 slagtekalve
af racerne Simmetaler og Limousine. Der er 1 traktor, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og der skal installeres halmfyr.
MØRUPVEJ 46, "ØSTER MUNKGÅRD", MØRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161165.
ELY ELNING MITGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1934, søn af Anne
Kirstine og Karl Viggo Pedersen.
E.E.M.P. overtog gården den 11.-12.-1958 fra forældrene, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i familiens eje siden 1891.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1978, kostald og lade opført 1978, gammel
kostald er indrettet til søer, maskinhuset er fra 1944. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 34 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 14 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØRUPVEJ 48, MØRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-164088.
GUNNAR MADSEN, gårdejer, omtales under Mørupvej 50.
G.M. overtog gården den 1.-4.-1987 fra Kristian Thomsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, udbygningerne består af kostald og lade. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Gården drives sammen med
Mørupvej 50.

MØRUPVEJ 50, "MØRUPGÅRD", MØRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-164080.
GUNNAR MADSEN, gårdejer, født den 4.-6.-1926, søn af Hilda og Viktor Madsen, gift
den 26.-1.-1957 med Marie Jensen, medhjælpende hustru, født den 23.-2.-1938, datter
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1.-3.-1961, Bjarne, født den 21.9.-1962 og Benny, født den 8.-4.1971.
G.M. overtog gården den l.-ll.1956 fra Georg Østerby Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
22 ha.
Stuehuset er opført 1951 og re
staureret 1974, kostalden fra
1964 er ændret til svinestald i
1977, hønsehus opført 1968, ma
skinhus 1981, lade 1982, garage og værksted 1984. Gården drives med en svineproduk
tion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Mørupvej 48.

NR. GREENVEJ 14, "HAURVIGHUS", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149629.
HANS NYGÅRD (CHRISTIAN), gårdejer, født den 4.-11.-1936, søn af Stinne og Jens
Ager, Egeris, gift den 14.-11.-1959 med Grethe Johanne Nielsen, husmor, født den
26.-9.-1940, datter af Anna og Børge Nielsen, Studsgård. Parret har børnene: Brian
Birger, født den 12.-9.-1962 og Torben Benny, født den 9.-8.-1967.
H.N. overtog gården den 1.-10.-1986 fra Søren Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 47 ha., heraf 20 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1962, kostalden fra 1940 er ombygget i 1987,
lade opført 1940 og maskinhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 28
årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer, 1 vandingsmaskine, portionstørreri med varm lufts og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til høst.
NR. GREENVEJ 33, "AAGAARD", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149177.
POUL BREINHOLT HANSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1961, søn af Edith og Peder
Hansen, Arnborg, gift den 18.-2.-1989 med Ulla Jepsen, laborant, født den 10.-7.-1961,
datter af Ingrid og Viggo Jepsen, Videbæk. Parret har børnene: Elsebeth, født den
17.-11.-1985 og Kristian, født den 24.-10.-1988.
P.B.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 17.-11.-1981
fra Frede Birkebæk. I 1981 blev der nyopdyrket 28 ha. hede.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 75 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 120 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1974, svinestald opført 1974, kartoffelhus
1979, lade 1918 og maskinhus 1982, desuden er der gylletank. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af kartofler, raps, ærter, hvede og byg. Der er
3 traktorer, 2 mejetærskere, 7 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, plansilo med
plantørreri og halmfyr. Der er 1 deltids medhjælper på gården, som drives sammen
med Fasterholtvej 19, Hygild, den er købt den 16.-6.-1989, er på 50 ha. og
ejendomsværdien er 950.000.
NR. HOLTUMVEJ 3, "NØRLUND", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149141.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 18.-3.-1935, søn af Helga og Carl Glise Jensen,
gift den 14.-11.-1959 med Lis Troelsen, husmor, født den 19.- 8.-1938, datter af Anna
og Niels Peder Troelsen, Nørlund. Parret har børnene: Knud, født den 18.-3.-1961 og
Berit, født den 22.-12.-1962.
J.J. er i bestyrelsen for Arnborg Læplantningslaug. Han overtog gården den 1.-8.-1963
fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1901.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 60,1 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1974, kostalde er opført 1956 og 1973, lade
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1973 og maskinhus 1970. Gården
drives med en kvægproduktion på
24 årskøer og 48 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, ærter, raps
og fremavlskorn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 vandings
maskiner, plansilo med tørreri.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

NR. HOLTUMVEJ 5,
"NØR
GAARD", ARNBORG, 7400 HER
NING, tlf. 97-149153.
VAGN CARLO MORTENSEN,
gårdejer, født den 22.-5.-1919,
søn af Ingeborg og Christian
Mortensen.
V.C.M. overtog gården den l.-l.1960 fra sin far, som købte den
i 1908.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
21,2 ha.
Stuehuset er opført 1902 og re
staureret 1961, kostalden fra 1902 er tilbygget i 1923, svinestald og lade er opført
1923 og kartoffelhus 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler og korn. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
NR. HOLTUMVEJ 7, ARNBORG,
7400 HERNING, tlf. 97-149448.
BUE ARVAD MORTENSEN, gård
ejer, født den 22.-11.-1963, søn
af Aase og Aksel Mortensen, Arnborg, bor sammen med Mette
Hansen, kontorassistent, født den
14.-2.-1969, datter af Conny og
Søren Arne Hansen, Brande.
B.A.M. er udlært tømrer. Han
overtog gården den 5.-1.-1989
fra Aksel Mortensen, som i 1958
oprettede gården som statshus

mandsbrug på jord fra sin fars gård.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 19,2 ha., heraf 2 ha. hede.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1978, kostald og lade er opført 1958 og
maskinhus 1969. Gårdens besætninger på 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinsta
tion bruges til høst.

NR. HOLTUMVEJ 11, "BÆKTOFTGAARD", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-188056.
NIELS KRISTIAN MADSEN, gårdejer, født den 22.-3.-1926, søn af Mette Kristine og
Karl Østergaard Madsen, Herborg, født den 24.-10.-1951 med Anna Marie Andersen,
husmor, født den 11.-12.-1930, datter af Johanne og Martin Andersen, Viborg. Parret
har børnene: Karl, født den 23.-3.-1952, Lisbeth, født den 16.-9.-1954, Martin, født
den 7.-11.-1958, Knud Erik, født den 1.-3.-1961, Marianne Kirstine, født den 6.-6.-1962,
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og tvillingerne Kjeld og Flemming
Hartvig, født den 29.-1.-1966.
N.K.M. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-11.-1963 fra Palle Bundgaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
39,7 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1919, kostald,
svinestald og lade 1954, kartoffel
hus 1959 og maskinhus 1974. Går
den drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 35 ungdyr af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er
maltbyg. Der er 2 traktorer og
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
NR. HOLTUMVEJ 12, "BÆKSKOV",
FASTERHOLT, 7400 HERNING,
tlf. 97-188146.
JAN MOESGAARD ERIKSEN,
gårdejer, født den 25.-9.-1959,
søn af Ingrid og Eyvind Vagn
Eriksen, Arnborg, gift den
2.-6.-1984 med Hanne Okkels,
husmor, født den 24.-6.-1963,
datter af Bodil og Johannes Ok
kels, Arnborg. Parret har børne
ne: Daniel, født den 31.-1.-1984
og Sanne, født den 13.-7.-1986.
J.M.E. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
16.-4.-1984 fra Kresten Andersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1978, kostald opført 1914, svinestald 1962,
lade 1930 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, kartofler og korn. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. VEJENVEJ 10, "SKJOLDBORG", NR. VEJEN, 7400 HERNING, tlf. 97-164001.
KRISTIAN HOLM LAURSEN, gårdejer, født den 13.-10.-1938, søn af Kirsten og
Helmer Laursen, gift den 2.-12.-1971 med Jytte Annelise Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 25.-11.-1942, datter af Anna og Jens Kr. Pedersen. Parret har sønnen
André, født den 5.-10.-1966.
K.H.L. har været på Ringkøbing Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin
far, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1982, sostald og goldsostald 1971, slagtesvinestalde 1969, 1976 og
1986, smågrisestald 1980, laden er over 100 år gammelt og der er gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.300 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast
medhjælper.
NR. VEJENVEJ 12, "NR. VEJEN", RIND, 7400 HERNING, tlf. nr. 97-164120.
GORM ALBRECHTSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1941, søn af Merry og Vilhelm
Albrechtsen, gift den 19.-1.-1963 med Helle Jørgensen, medhjælpende hustru, født den
18.-6.-1941, datter af Lykke og Orla Jørgensen. Parret har børnene: Ulrik, født den
1.-5.-1964 og Helene, født den 2.-5.-1971.
H.J. driver hundepension.
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Gorm Albrechtsen er chefredak
tør for Herning Folkeblad. Han
overtog gården den 1.-6.-1987
fra Arne Kristensen. Gården er
en gammel hovedgård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
27 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 efter
en brand, kostald, svinestald og
lade er fra 1912 og goldsostald
1974. Gårdens besætning er på 6
moderfår og 7 heste. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NR. VEJENVEJ 15, SVENNELUND, 7400 HERNING, tlf. 97-164091.
SIGVALD ØSTERGÅRD HANSEN, landmand, født den 1.-3.-1921, søn af Katrine og
Emil Hansen, gift den 26.-11.-1953 med Mette Marie Skovbjerg, husmor, født den
2.-4.-1922, datter af Johanne og Peder Kibæk Skovbjerg. Parret har børnene: Hanne,
født den 3.-9.-1954, Henning, født den 10.-9.-1956, Birgit, født den 11.-3.-1959 og
Svend Erik, født den 3.-9.-1960.
S.Ø.H. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1953 fra sin
svigerfar, som købte den i 1915.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1977, kostald opført 1955, svinestald og lade
1963 samt maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede, ærter og rug. Der er 1 traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NYBRO MØLLEVEJ 2, NYBRO
MØLLE, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-136160.
ERIK ALMIND JOHANSEN, dam
bruger, født den 19.-4.-1940, søn
af Rosa og Peder Almind Johan
sen, Frederiks Vestermark, bor
sammen med Jytte Ebdrup, dat
ter af Elna og Jens Kr. Nielsen,
Skibby. Parret har børnene: Kim,
født den 26.-12.-1972, Ib og Lise
lotte, født den 1.-10.-1964, Hel
le, født den 13.-9.-1970 og Uffe,
født den 15.-6.-1976.
E.A.J. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Arne Bareilter.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 13,8 ha., der er frasolgt 3 ha. og der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1976, kostalden fra 1940 er indrettet til lager
for fiskefoder og garage er fra 1971. Gården drives som dambrug og der produceres
ca. 100 tons spisefisk årligt, desuden er der 40 moderfår og 70 lam. På dambruget er
der 2 traktorer 10 pumper til iltning af vandet. Der er 1 fast medhjælper.
NYBRO MØLLEVEJ 7, "NØRREBJERG", OVSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-136133.
JØRGEN NØREBJERG JENSEN, gårdejer, født den 17.-12.-1946, søn af Agnethe og
Jens Peter Jensen.
J.N.J. overtog gården den 8.-8.-1971 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården.
Areal 36 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostalden fra 1950 er ombygget i 1980, svinestald og
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drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 700
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der er 2 trakt
orer, andel i mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Fra 1890-1900 brændtes
teglsten på gården og der brugtes lyng til opvarmning.

NYBRO MØLLEVEJ 21, "FÆLLEDGAARD", OVSTRUP, 7400 HER
NING, tlf. 97-136162.
ORLA MUNK THALUND, gårdej
er, født den 17.-4.-1941, søn af
Dora og Laurits Thalund, Hodsa
ger, gift den 19.-11.-1977 med
Mona Iris Nordahm, medhjælpen
de hustru, født den 29.-7.-1957,
datter af Sanny og Rikard Overgaard, Ørre. Parret har børnene:
Helle, født den 3.-9.-1967, Ulla,
født den 17.-3.-1969, Vivian, født
den 25.-5.-1980 og Juliane, født den 7.-9.-1983.
O.M.T. er brandmand, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er kredsrepræ
sentant i MD. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra Otto Kier.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng. Der er
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1928 og senere restaureret flere gange, kostalden er fra 1954,
svinestald 1970, kviestald 1978, kartoffelhus 1977, lade 1960 og maskinhus 1962,
desuden er der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
der er kartofler og græs. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager
med tank, plansilo og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstati
on bruges til høst og udkørsel af gylle.

NYBYVEJ 4, "SINDING MØLLE", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136159.
HENNING ODSBJERG PEDERSEN, gårdejer, født den 17.-12.-1954, søn af Mette
Marie og Anders Odsbjerg Pedersen.
H.O.P. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-8.-1988
fra sin far, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1872 og senere restaureret, slagtesvinestald er opført 1979 og
1984, lade 1912 og maskinhus 1980. På gården er der gastæt silo og plantørreri.
NY SMEDEGÅRDVEJ 5, "LILLE TANDERUP", STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf.
97-164199.
EJVIND RIIS, landmand og tømrer, født den 25.-1.-1953, søn af Rigmor og Svend Aage
Vejen Riis, gift den 26.-8.-1976 med Dorthe Kiel Søndergaard, køkkenleder, født den
26.-8.-1956, datter af Anne-Grethe og Jens Søndergaard. Parret har børnene: Heidi,
født den 1.-10.-1977 og Erling, født den 21.-8.-1979.
E.R. overtog gården den 15.-4.-1976 fra Dagmar Hansen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 7,1 ha. og der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1984 efter en brand, kostald og lade er opført 1984. Gårdens
besætning er på 5 køreheste, 5 ammekøer og 5 slagtekalve, dels af blandet race og
dels Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og hvede. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NY SMEDEGÅRDVEJ 10, SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-164242.
JENS KRISTIAN KONRADSEN, gårdejer, født den 28.-8.-1920, søn af Katinka og
Jakob Konradsen, gift den 17.-8.-1942 med Elna Andersen, husmor, født den p
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6.-12.-1922, datter af Marie og Johannes Andersen. Parret har børnene: Sonja, født
den 6.-8.-1945 og Ole, født den 6.-2.-1965.
Jens Kristian Konradsen overtog gården den 11.-6.-1942 fra Karl Serkjær.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36,4 ha., heraf tilkøbt 29 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men det er restaureret i 1966, kostalde er opført 1960 og
1975, der er 2 svinestalde og et ældre maskinhus samt et nyt fra 1984. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 årskøer, 10 ungdyr og 4
slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer, der produceres ca. 120
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 søn
som medhjælp på gården.

NYTOFTEVEJ 6, "ØSTERAGER",
SUNDS, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-141643.
POUL-ERIK SØRENSEN, lærer,
født den 3.-10.-1944, søn af An
drea og Hans Sørensen, Funder
Kirkeby, gift den 4.-8.-1973 med
Stinna Østergård, kontorassistent,
født den 29.-1.-1947, datter af
Maria og Niels Østergård, Feldborg. Parret har børnene: Jane,
født den 22.-3.-1975 og Lars,
født den 22.-11.-1978.
P.E.S. overtog gården den 1.-7.-1972.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9,3 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1977, kostald og svinestald anvendes til halmlager og maskiner og
der er en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
ærter. Der er 2 traktorer, rørvandingsanlæg og korntørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

NYTOFTEVEJ 14, "DAMGÅRD",
HOLLINGHOLT, 7400 HERNING,
tlf. 97-141389.
VERNER DIECKMANN, gårdejer,
født den 18.-11.-1938, søn af
Christian Dieckmann, Kæret,
gift den 30.-7.-1966 med Kirsten
Holm Nielsen, sygeplejerske,
født den 26.-4.-1944, datter af
Svend Holm Nielsen, Lunderød.
Parret har børnene: Torben, født
den 14.- 3.-1967, Jan, født den
10.-8.- 1968 og Finn, født den
14.-7.- 1977.
V.D. overtog gården den 10.-4.-1963 fra Richard Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. plantage.
Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1923 og restaureret 1977, avlsbygningerne brændte i
1977, der blev bygget en hal som er indrettet dels til kartoffelhus og dels til plansilo
og halm, maskinhuset er fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af fabrikskartofler, ærter og fremavlskorn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 markvandingsanlæg, plansilo med tørreri samt halmfyr.
V.D. driver også naboejendommen på 13 ha.

NÆSTHOLTVEJ 11, "NÆSTHOLTTOFT", GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161399.
HENNING SALLING-POULSEN, gårdejer, født den 10.-12.-1939, søn af Signe og Artur
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13.-5.-1941, datter af Madsine og Jens Chr. Moesgård. Parret har børnene: Inger, født
den 7.-10.-1971 og Annette, født den 27.-2.-1976.
H.S.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Lars
Otto Jespersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1922 og senere restaureret, sostald og maskinhus er opført 1974
og lade 1984 samt gylletank 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, ærter, raps og rajgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
NÆSTHOLTVEJ 16, "BÆKGÅRD", GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161153.
NIELS JØRGEN OTTOSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1945, søn af Marie Nykjær og
Holger Ottosen, gift den 6.-2.-1971 med Karen Pedersen, lærer, født den 26.-3.-1951,
datter af Marie og Laurids Pedersen. Parret har børnene: Anne-Sofie, født d. 25.-9.1972, Holger, født d. 21.-6.- 1974 og Peder, født d. 28.-7.- 1978.
K.P. er medlem af Menighedsrådet.
N.J.O. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for kvægavlsfor
eningen og overtog gården den 1.-1.-1971 fra sine forældre, som købte den i 1943.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. mergelgrav
og skov samt 4 ha. eng. Desuden er der lejet 15 ha. incl. 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1962 og restaureret 1985, kostalden fra 1951 er restaureret i
1975, ungdyrstald opført 1977, slagtesvinestalde 1970 og 1979, lade 1930, maskinhus
1975 og roehus 1977, desuden er der gylletanke og køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
rajgræs, ærter, raps, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 roeoptager, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper.

NØRLUNDVEJ 51, "KÆRGÅRD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147490.
ARNE SØRENSEN, gårdejer, født den 27.-6.-1946, søn af Anna og Richard Sørensen,
gift den 18.-7.-1972 med Else Fryndal, lærer, født den 20.-7.-1947, datter af Marie og
Karl Fryndal. Parret har børnene: Klaus, født den 11.-3.-1973, Jens, født den
3.-9.-1979 og An-Marie.
A.S. overtog gården den 1.-8.-1987 fra Viggo M. Laursen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 47,1 ha. og der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført 1938 og senere restaureret, drægtighedsstald opført 1938, slagtesvinestald 1954, farestald 1978 og lade 1975. Gården drives med en svineproduktion på
65 årssøer, der produceres ca. 1.250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt
silo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr.
NØRLUNDVEJ 56, "ØSTERGÅRD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147109.
HERMER ØSTERGAARD MADSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1939, søn af Valborg og
Otto Madsen, gift den 29.-8.-1962 med Solveig Olesen, rengøringsassistent, født den
19.-8.-1942, datter af Martha og Morten Olesen. Parret har børnene: Otto, født den
11.-12.-1964, Irene, født den 6.-5.-1966 og Birthe, født den 15.-6.-1967.
H.Ø.M. er vognmand. Han overtog gården den 1.-7.-1962 fra sin far, som købte den i
1929, dengang var det hele hede.
Ejendomsskyld 988.000. Areal 24,4 ha.
Stuehuset er opført 1919 og restuareret 1975, kostald opført 1929, lade 1936,
kartoffelhuse 1954, 1965 og 1975 samt maskinhus 1976. På gården er der 1 traktor, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
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NØRLUNDVEJ 57, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147163.
KURT NIELSEN, gårdejer, født den 2.-6.-1953, søn af Elna og Johannes Nielsen, gift
den 7.- 3.-1987 med Connie Rolighed Nielsen, kontorassistent, født den 17.-5.-1960,
datter af Minna og Evald Nielsen. Parret har datteren Mai-Britt, født den 23.-9.1988.
K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1977 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1923.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1910, tilbygget 1935 og senere restaureret, kostalden fra 1930 er
ændret til søer i 1980, svinestalde opført 1959 og 1963, lader 1930 og 1951 samt
maskinhuse 1954 og 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, havre, hvede, rug, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
NØRLUNDVEJ 60, KØLKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-147173.
JENS UHRBAK, landmand, født
den 21.-2.-1926, søn af Anne og
Niels Uhrbak, Kølkær, gift den
7.-11.-1953 med Esther Pedersen,
husmor, født den 10.-9.-1931, dat
ter af Nora og Sigvard Pedersen,
Nørre Snede. Parret har børnene:
Niels Jørgen, født d. 21.-2.-1956,
Hanne Grethe, født d. 28.-3.-1962
og Nora Elise, født den 14.-10.1964.
N.U. har været på Nordisk Landbrugsskole, han har været formand for Kølkær
Husmandsforening og kasserer for Herning Husmandskreds. Han overtog gården den
10.-9.-1964 fra sin far, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1914, restaureret og tilbygget senest i 1985, kostald og lade er
opført 1931, svinestald 1966 og maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion
på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er kartofler og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1
kartoffeloptager, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af
gødning.

NØRLUNDVEJ 61, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147447.
GRETHE ANDERSEN, gårdejer, født den 11.10.-1943, datter af Anna og Vilhelm
Sørensen, gift i 1972 med Hans Andersen, skibsfører, født den 11.-12.-1923, søn af
Dora og Peder Andersen. Parret har børnene: Finn, født den 2.-11.-1972 og Martin,
født den 22.-1.-1975.
G.A. er halvtids kassedame. Hun overtog gården den 1.-5.-1980 fra Laurids Bach.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1947 og senere restaureret, kostald opført 1927 og lade 1925, der
er bygget garage i 1987. Gården drives som Chincillafarm med 50 avlsdyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
NØRLUNDVEJ 62, KØLKÆR, 7400 HERNING.
LEIF FREDERIKSEN, gårdejer, født den 21.-9.-1962, søn af Astrid og Peter Frederik
sen, Lind.
L.F. er uddannet klejnsmed. Han overtog gården den 16.-12.-1987 fra Thorvald
Klausen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 15,9 ha.
Stuehuset er opført 1780 og restaureret 1978/79, svinestalde er opført 1950 og 1976,
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planteproduktion bestående af kartofler, ærter og korn. Der er 2 traktrorer, 1
mejetærsker, gastæt kornsilo.

NØRREMARKVEJ 7, SUNDS, 7451 SUNDS, tlf. 97-141293.
PETER HØJLAND, gårdejer, født den 17.-8.-1928, søn af Jensine og Jens Højland,
Sunds, gift den 25.-5.-1963 med Henny Viola Lauridsen, sygeplejerske, født den
31.-12.-1932, datter af Jensine og Karl Lauridsen, Herning.
P.H. overtog gården den 1.-1.-1957 fra Gunnar Laursen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret senest i 1975, kostalden fra 1962 er ombygget
til svinestald i 1970, maskinhuset er fra 1972. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af kartofler, ærter og byg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, andel i kartoffeloptager, plansilo og kold lufts
tørreri.
NØRREMARKVEJ 11, "SØKROGEN", 7451 SUNDS, tlf. 97-141087.
EGON HØJLAND, gårdejer, født den 18.-6.-1934, søn af Jensine og Jens Højland,
Sunds, gift den 9.-5.-1963 med Lilly Damholt, sygeplejerske, født den 27.-2.-1937,
datter af Anna og Kristian Damholt, Sunds. Parret har børnene: Lone, født den
15.-4.-1964, Bodil, født i 1965, Jens Jørgen, født 11.-5.-1968.
E.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1963
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret senest i 1975, kostalden er omforandret til
svinestald i 1972, svinestald opført 1963, kartoffelhuse 1968 og 1976 samt maskinhuse
1975 og 1989. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og halmfyr.

NØRREMARKVEJ 12, "HØJLANDGAARD", 7451 SUNDS, tlf. 97-141073.
POUL JOHANSEN, gårdejer, født den 30.-8.-1915, søn af Ane Nielsine og Thomas
Johansen, Snejtrup, gift den 5.-11.-1949 med Gerda Kristensen, medhjælpende hustru,
født den 13.-1.-1925, datter af Else Kristine Højland, Sunds. Parret har sønnen Bent,
født den 26.-8.-1950.
P.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1948 fra
Jens Elle Hansen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 35,5 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1964, kostald og lade opført 1920, kartoffel
huse 1953 og 1975 samt maskinhus 1949. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kartofler, ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
varndingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til høst.
NØRREMARKVEJ 17, "MAJGAARDEN", 7451 SUNDS, tlf. 97-142580.
BJARNE GADE, gårdejer, født den 17.-5.-1954, søn af Karen og Robert Gade,
Thyholm, gift den 6.-8.-1977 med Jette Sohn Christensen, medhjælpende hustru, født
den 16.-11.-1957, datter af Eddy og Henry Sohn Christensen, Hurup. Parret har
børnene: Marianne, født den 10.-7.-1980 og Malene, født den 11.-7.-1984.
B.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1983 fra
Niels Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald og lade er fra 1932, begge dele blev ombygget efter
en brand i 1983, foderhus opført 1975 og maskinhus 1977, desuden er der køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og 35
slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 finsnitter,
plansilo, varm lufts tørreri og varmegenindvindingsanlæg fra stalden. Maskinstation
bruges til høst.
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NØRREMARKVEJ 18, 7451 SUNDS,
tlf. 97-141347.
JENS ERNST SVENDSEN, gård
ejer, født den 30.-9.-1937, søn af
Kirsten Marie og Jens Marius
Svendsen, Sønderå, gift d. 1.-12.1964 med Inger Marie Nygaard,
medhjælpende hustru, født den
9.-5.-1944, datter af Johanne og
Laurits Nygaard Jensen, Hollingholt. Parret har børnene: Tina,
født den 12.-4.-1967 og Jack,
født den 17.-1.-1970.
J.E.S. overtog gården den 1.-4.-1967 fra Peder Johansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostald 1950, svinestald og lade 1972, kartoffelhus 1959 og
maskinhus 1970. Gården drives med en blandet besætnin, der er 80 slagtesvin, 30 slagtekalve og 11 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. På gården
er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og tårnsilo.
NØRREMARKVEJ 19, "RØNBJERGGAARD", 7451 SUNDS, tlf. 97-141250.
HELGE HEDEGÅRD LAURSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1962, søn af Edel og Gunnar
Hedegård Laursen, Sunds.
H.H.L. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 1.-7.-1987 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31,7 ha. og der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1932, kostalde 1932 og 1976, ungdyrstald 1971, kartoffelhus og
maskinhus 1974 og lade 1932. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og
30 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og byg. Der
er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner og 1 kartoffeloptager med tank. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er en fast medhjælper.
NØRREÅVEJ 10, "NØRREÅGAARD", LINÅ, 7451 SUNDS, tlf. 97-141236.
VIGGO MØLLER SIMONSEN, gårdejer, født den 19.-9.-1929, søn af Petrine og Martin
Simonsen, gift den 7.-12.-1952 med Inga Friis Poulsen, født den 4.-3.-1932, datter af
Ingrid Friis Poulsen. Parret har børnene: Birgit, født den 23.-8.-1956, Grethe, født den
4.-3.-1960 og Karin, født den 29.-10.-1965.
V.M.S. overtog gården den 1.-7.-1967 fra Vagn Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 51,4 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1971, svinestald og lade er opført 1939,
kostald 1968, kartoffelhus 1970 og maskinhus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, ærter, kartofler og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, 1 kartoffeloptager med tank og halmfyr, der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset.
NØRREÅVEJ 11, "NORDBAKKEGAARD", LINÅ, 7451 SUNDS,
tlf. 97-141138.
ANKER KJÆRGAARD, gårdejer,
født den 14.-12.-1922, søn af
Mette Katrine og Johannes Sø
rensen, Linå, gift den 13.-12.1952 med Mette Kristine Jensen,
født den 18.-9.-1929, datter af
Pauline og Alfred Jensen, Tanderupkær. Parret har børnene: To
ve, født den 24.-12.-1955, Jens,
født den 4.-10.-1959 og Inger,
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A.K. overtog gården den 1.-11.-1952 fra Tues Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930, kostald og lade 1966 og maskinhus 1970 samt gylletank.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, byg og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmskine, 1 kartoffeloptager med tank, konrsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

NØRREÅVEJ 13, "LINELYST", LINÅ, 7451 SUNDS, tlf. 97-142522.
JENS OVE NIELSEN, gårdejer, født den 22.-10.-1946, søn af Jensine og Jens Peder
Nielsen, Avlum, gift den 2.-6.-1971 med Mette Johanne Søndergaard Pedersen,
rengøringsassistent, født den 9.-4.-1953, datter af Anna og Søren Søndergaard, Ørre.
Parret har børnene: Torben, født den 12.-11.-1972, Frans, født den 3.-3.-1976 og Kaja,
født den 31.-1.-1979.
J.O.N. er cementstøber. Han overtog gården den 1.-7.-1984 fra Leif Nørregaard.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 13,3 ha., heraf 1,5 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936, hvor der også blev bygget kostald og lade. Jorden er
udlejet. På gården er der 1 traktor.

NØVLINGVEJ 32, "SØNDENSAUNDAL", SINDING, 7400 HERNING,
tlf. 97-136070.
EJNER PEDERSEN, gårdejer,
født den 27.-9.-1914, søn af Met
te K. og Anders Pedersen, gift
den 9.-3.-1941 med Maria Lindum,
husmor, født den 17.-10.-1922,
datter af Ane (Anna) og Jens
Lindum. Parret har børnene: Ru
dolf, født den 15.-5.-1942, Sven,
født den 25.-10.-1946, Gudmund,
født den 11.-3.-1948, Leif, født
den 3.-3.-1952 og Birgit, født den 7.-11.-1954.
E.P. overtog gården den 1.-4.-1946 fra sin svigerfar, som købte den i 1909.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 14,5 ha., der er frasolgt 1 ha. til skole, der er 0,5 ha.
skov og eng.
Stuehuset er opført 1929 og senere restaureret, kostalden fra 1875 er ændret i 1970,
det gamle stuehus blev ændret til svinestald i 1929, lade opført 1911 og maskinhus
1954. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 300
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØVLINGVEJ 37, "ÅVAD", SINDING, 7400 HERNING.
BENT NIELSEN, gårdejer, omtales under Herningvej 42, Trehøje Kommune.
B.N. overtog gården i 1981 fra Vagner Kristensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 59 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1910, kostald og lade 1972 og maskinhus 1945. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps og ærter. Gården drives fra
"Hedeager", Herningvej 42, Trehøje Kommune.
OKKELSVEJ 4, "MOSEGÅRD", KOLLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-212696.
FRODE JUNGE JENSEN, landpost, født den 19.-11.-1944, søn af Viola og Jens Jensen,
gift den 1.-6.-1968 med Bente Dåther, postarbejder, født den 20.-4.-1947, datter af
Hilda og Bertel Dåther. Parret har børnene: Heidi, født den 5.-11.-1971 og Henriette,
født den 1.-4.-1979.
F.J.J. overtog gården den 1.-3.-1987 fra Gunnar Sørensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,8 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret senest i 1987, kostald, svinestald og lade er

-197opført 1965. Gårdens besætning er på 5 ammekøer, 1 ungdyr, 1 avlstyr og 12 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OKKELSVEJ 21, "AVLSCENTRET
KOLLUND", KOLLUND, 7400
HERNING, tlf. 97-214735.
GUNNER VESTERGAARD, land
mand, født den 8.-3.-1939, søn af
Kirstine og Oluf Vestergaard,
gift den 24.-5.-1969 med Estrid
Kjeldsen, gårdejer, født d. 11.9.-1949, datter af Anna og Kristi
an Kjeldsen. Parret har børnene:
Julie, født den 4.-1.-1970, Mic
hael, født den 4.-.5.-1972, Lis
beth, født den 28.-1.-1977 og
Thomas, født den 23.-11.-1978.
G.V. har været på Hammerum Landbrugsskole, har været medlem af amtsrådet og er
redaktør for Kollund Avlsnyt. Han overtog gården den 1.-5.-1969 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som var en nybygget hedegård på 7 ha.,
som bedstefaderen overtog i 1892.
Ejendomsskyld 14.000.000. Areal 125 ha., heraf tilkøbt 112 ha., der er 15 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 115 ha.
Stuehuset er opført 1975, alle svinestalde, på ialt 7.000 kvadratmeter, er bygget
1972-1989. Gårdens svineproduktion er på 650 SPF-årssøer, der produceres ca. 8.000
slagtesvin, der sælges 4.000 avlsgrise, orner og sopolte. Forældrene blev anerkendt
som avlscenter i 1947. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og
frøgræs. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 6 markvandingsanlæg og gastætte siloer.
Der er 14 mand beskæftiget på ejendommen, som drives sammen med Okkelsvej 10,
15 og 16, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43.
PRÆSTEVÆNGET 36, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147367.
OLE JØRGENSEN, gårdejer, født den 10.-4.-1957, søn af Nancy og Jørgen Jessen
Jørgensen, gift i 1978 med Marie Bertelsen, teknisk tegner, født den 13.-12.-1958,
datter af Louise og Anders Bertelsen. Parret har børnene: David, født den 2.-6.-1979,
Naja Louise, født den 10.-5.-1981 og Lene Vivi, født den 3.-7.-1985.
O.J. er specialarbejder, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1983 fra Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1929 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1965,
maskinhus og slagtesvinestald 1970. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

PRÆSTEVÆNGET 38, "GRØN
VANG", KØLKÆR, 7400 HER
NING, tlf. 97-147029.
GUNNAR BACH PEDERSEN,
gårdejer, født den 26.-12.-1937,
søn af Elinora Katrine og Peder
Pedersen, gift den 22.-3.-1969
med Ellen Margrethe Holm,
medhjælpende hustru, født den
13.-12.- 1939, datter af Jørgine
og Jens Kr. Holm. Parret har
børnene: Martin, født den 14.-8.1970 og Hans, født d. 6.-3.-1974.
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i 1951.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 56 ha., heraf 0,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1960 og senere tilbygget, kostalden er fra
1976, svinestald og den gamle sostald blev ombygget til svinestald i 1970, lade opført
1910, foder hus og maskinhus 1980, der er indendørs køresilo og gylle tanke. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 40
slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 17 årssøer, der produceres ca.
300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og kartofler. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, gastæt silo og der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 søn som fast medhjælper.
PRÆSTEVÆNGET 42, "TRINKÆRLUND", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147104.
JENS MELDGAARD, gårdejer, født den 29.-3.-1954, søn af Ester og Søren Meldgaard,
gift den 1.-11.-1980 med Hanne Jensen, økonoma, født den 14.-7.-1955, datter af Mie
og Helmer Jensen. Parret har børnene: Mette, født den 27.-3.-1981 og Morten, født
den 3.-11.-1983.
J.M. er værkfører. Han overtog gården den 1.-11.-1989 fra sin far, nuværende ejer er
3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1910.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. mose og skov. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1975, kostald opført 1920, svinestald 1972,
lade 1929 og maskinhus 1977. På gården er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
REMMEVEJ 22, "URTEGAARDEN",
REMME, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-136293.
JØRGEN AASBERG PEDERSEN,
frilandsgartner, født den 11.-3.1947, søn af Kirsten Marie og
Børge Aasberg Pedersen, Herning,
gift den 28.-6.-1969 med Inger
Kirstine Andersen, biblioteksmed
hjælper, født den 2.-4.-1945, dat
ter af Gudrun Marie og Alfred
Andersen, Herning. Parret har
børnene: Anders, født den 24.-

10.-1972 og Søren, født den 12.-9.-1974.
J.AA.P. overtog gården den 10.-10.-1975 fra Anna Olesen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1976, kostalden fra 1886 er ombygget til
pakke- og sorteringsrum i 1978, kostald blev inderettet i den gamle svinestald i 1978,
laden er fra 1954. Gårdens besætning er på 6 ammekøer, 1 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen Charolais. Gården drives med biodynamisk gartneri med følgende afgrøder: løg,
kartofler, gulerødder og lignende. På gården er der 2 traktorer og 1 sprinklervandings
anlæg.
REMMEVEJ 26, "ENGHOLM", REMME, 7400 HERNING, tlf. 97-136175.
LAURIDS LODAHL, gårdejer, født den 21.-1.-1957, søn af Sinne og Jens Brønsted
Lodahl, Tjørring, gift den 25.-5.-1982 med Mie Lodahl, sygehjælper, født den
7.-7.-1962, datter af Anna og Laurids Lodahl. Parret har børnene: Chris, født den
19.-4.-1984 og Sabine, født den 4.-5.-1986.
L.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra
sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført 1937, kostalde 1983 og 1985, lader 1925 og 1945 og maskinhus
1968. Gården drives med en kvægproduktion på 41 årskøer, 41 ungdyr og 15 slagte-
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er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, andel i
roeoptager med tank og finsnitterudstyr samt varm lufts tørreri. Der bruges lidt
fremmed arbejdskraft til gårdens drift.
RESENBORGVEJ 2, "RESENBORG", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147161.
SØREN CHRISTIAN NIELSEN, landmand, født den 5.-2.-1916, søn af Kirstine og Niels
P. Nieslen, gift den 7.-9.-1946 med Hedvig Andersen, medhjælpende hustru, født den
15.-6.-1923, datter af Maren og Anders Chr. Andersen.
S.C.N. overtog gården den 1.-1.-1954 fra sine forældre, som købte den i 1922, da
hovedparten af jorden var hede.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 23 ha., der er udlejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1956, kostald opført 1958, lade 1923 og 1935
samt maskinhus 1968. Gårdens besætning er på 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
RESENBORGVEJ 3, "MØLLEGÅRD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147059.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer, født den 4.-9.-1928, søn af Kirstine og Niels Peder
Nielsen, gift den 18.-10.-1952 med Margrethe Villumsen, hjemmehjælper, født den
16.-7.-1932, datter af Marie og Jens Kr. Villumsen. Parret har børnene: Jytte, født
den 3.-10.-1953, Åse, født den 23.-4.-1956 og Peder, født den 29.-6.-1958.
J.N. overtog gården den 11.-12.-1945 fra Niels Lyne Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehusets alder er ukendt, men restaureret i 1952, kostalden er fra 1927, svinestalde
1964, maskinhus 1966, kartoffelhus 1977 og desuden er der hønsehus og lade. På
gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo.
RESENBORGVEJ 5, "KØLKÆRGAARD", KØLKÆR, 7400 HER
NING, tlf. 97-147090.
VERNER ROSENLUND, gårdejer,
født den 25.-2.-1926, søn af Ma
rie og Kristian Kristensen, gift
den 6.-9.-1950 med Nina Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
den 26.-2.-1926, datter af Jensine og Peder Rasmussen. Parret
har børnene: Margit, født den
29.-9.-1952, Karen, født den 6.10.-1953, Gerda, født den 13.-8.1956, Per, født den 25.-3.-1960 og Mette, født den 19.-12.-1963.
V.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-3.-1954 fra
Valdemar Olesen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29,4 ha. Der er lejet 17 ha. og desuden er der 10 ha.
frijord.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1970, svinestalde er opført 1967 og 1970, lade
1930 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kartoffeloptager, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

RESENBORGVEJ 10, NØRRE KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147147.
SVEND MADSEN, gårdejer, født den 19.-10.-1947, søn af Marie og Niels Madsen, gift
den 21.-12.-1968 med Gurli Hansen, medhjælpende hustru, født den 27.-3.-1946, datter
af Ellen og Hans Kndusen Hansen. Parret har børnene: Kurt, født den 19.-6.-1971 og
Linda, født den 4.-12.-1974.
S.M. overtog gården den 1.-11.-1968 fra Karl Bøndegård.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 17,2 ha. og der er forpagtet 27 ha.
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opført 1970, fravænningsstald og lade 1972, farestald 1978, der er tilbygget til løse
søer, maskinhus 1979 og halmhus 1973, desuden er der en gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 90 årssøer, der sælges 800 smågrise og 1.000
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og kartofler. Der er
2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo. På gården er 1 fast medhjælper og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
RESENBORGVEJ 12, "NØRREGÅRDEN", NØRRE KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147139.
THOMAS STEEN FRANDSEN, gårdejer, født den 3.-2.-1928, søn af Helene og Laurids
Frandsen, gift den 26.-5.-1951 med Anne Lise Jørgensen, husmor, født den
19.-1.-1932, datter af Jenny og Søren Jørgensen. Parret har børnene: Steen, født den
14.-3.-1953, Bente, født den 19.-9.-1956, Helen, født den 16.-4.-1961 og Heidi, født
den 31.-10.-1963.
T.S.F. driver entreprenørforretning sammen med gården, han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1955 fra Kristian Nielsen. Gården
drives som I/S sammen med sønnen Steen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 62,2 ha. og der er forpagtet 150 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostalden fra 1960 er ændret til kartoffelhus i 1988,
slagtesvinestalden fra 1971 er ændret til kartoffelhus i 1987, lade opført 1972 og
maskinhus 1981. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 5 ungdyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter, kartofler og rajgræs. På gården, som
også drives som entreprenørvirksomhed, er der 10 traktorer, 4 mejetærskere, 1
markvandingsanlæg, 1 gravemaskine, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Der er 3 faste medarbejdere på gården.

RESENBORGVEJ 14, NØRRE
KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
nr. 97-147193.
VERNER SKOV THEM, gårdejer,
født den 30.-12.-1957, søn af
Erma og Niels Ejvind Pedersen,
gift den 22.-12.-1984 med Britta
Them, medhjælpende hustru, født
den 27.-11.-1962, datter af Bente
Them og Vagn Kristensen. Parret
har børnene: Sandra, født den
8.-7.-1987 og Sabine, født den
4.-4.-1989.
V.S.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-6.-1984
fra sin far, som købte den i 1966.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha., der er 1,8 ha. eng.
Desuden er der lejet 24 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1985, kostalde opført 1970 og 1973,
ungdyrstald 1979, laden fra 1960 er ændret til kalve i 1985, maskinhuse opført 1970
og 1979 samt foderhus 1979, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 64 årskøer, 80 ungdyr og 28 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter, byg og kartofler. Der er 3
traktorer, 3 markvandingsanlæg, 1 roeoptager, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
RESENBORGVEJ 16, "HEDEBO", NØRRE KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147156.
ARNE SØNDERGAARD, landmand, født den 9.-12.-1927, søn af Andrea og Laurids
Søndergaard, gift den 26.-11.-1953 med Elna Marie Haldhoff, hjemmehjælper, født den
6.-4.-1925, datter af Nikoline og Frederik Haldhoff. Parret har børnene: Karen, født
den 17.-5.-1955 og Lisbeth, født den 18.-1.-1956.
A.S. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1952 fra Poul Knudsen.
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Ejendomsskyld 560.000. Areal 17,3 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1960 og
maskinhus 1962. Gårdens besætning er på 1 hest og 2 får. Der er 1 traktor og 1
markvandingsanlæg.
RESENBORGVEJ 20, "VESTERGÅRD", NØRRE KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147453.
SVEND BODHOLT NIELSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1956, søn af Kirstine og
Marinus Nielsen, gift den 7.-7.-1979 med Margit Lykkegård, syerske, født den
2.-2.-1957, datter af Karen Marie og Ejner Lykkegård Jensen. Parret har børnene:
Janni, født den 29.-10.-1979, Gitte, født den 31.-8.-1984 og Ryan, født den
20.-1.-1986.
S.B.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er vandsynsmand for Ringkøbing
Amt. Han overtog gården den 1.-3.-1981 fra sin mosters mand, Peder KR. Blåberg,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42,6 ha., heraf 3 ha. eng og 6 ha. hede og skov.
Desuden er der lejet 60 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1979, kostalden fra 1964 er senere tilbygget,
garage opført 1936, laden fra 1880 er tilbygget flere gange og delvis taget i brug til
kreaturer. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 50 ungdyr af
racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og kartofler.
Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og plansilo. På gården er
1 fast medhjælper.
RIMMERHUSVEJ 5, "BÆKLUND",
HAUNSTRUP, 7400 HERNING,
tlf. 97-161511.
KNUD ALSTRUP JENSEN, gård
ejer, født den 2.-9.-1952, søn af
Thora og Henning Jensen, gift
den 16.-8.-1974 med Ebba Laurid
sen, kontorassistent, født den
25.-12.-1953, datter af Krista og
Frede Lauridsen. Parret har bør
nene: Gitte, født den 20.-2.-1975
og Pia, født den 8.-3.-1979.
K.A.J. overtog gården den 1.-6.1978 fra Kristian Jensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha., heraf 5 ha. skov og
eng. Der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1966, kostald opført 1911, svinestalden fra
1979 er ændret til kartoffelhus, lade opført 1907 og maskinhus 1984. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, rug, kartofler, ærter og
raps. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 sorteringsanlæg
til kartofler, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er deltids
medhjælp på gården.
RIND KIRKEVEJ 34, "FRIHEDS
MINDE", NØRRE LIND, 7400
HERNING, tlf. 97-164050.
KRISTIAN BANG LARSEN, gård
ejer, født den 10.-8.-1931, søn
af Pouline og Laurids Larsen,
gift den 12.-12.-1953 med Lilian
Marie Carlsson, medhjælpende
hustru, født den 26.-1 1.-1933,
datter af Maren og Oluf Carls
son. Parret har børnene: Ulla,
født den 11.-7.-1954, Birthe,
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født den 7.-4.-1956 og Lis, født den 1.-8.-1959.
Ægteparret er deltidsgartnere på kollektivcentret i Tjørring. K.B.L. har været på Ry
Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 15.-12.-1958 fra Kristian Lund
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehusets alder er ukendt men er restaureret i 1967, kostalden fra 1935 er ombygget
i 1978, hvor der også blev bygget sostald, goldsostald, lade og maskinhus, kostalden
fra 1965 blev ændret til søer i 1985, slagtesvinestald 1969. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 675 smågrise og 475 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RIND KIRKEVEJ 35, "GRØN
BORG", RIND, 7400 HERNING,
tlf. nr. 97-164028.
MAREN BODIL STOVBÆK ANDER
SEN, gårdejer, født den ll.-l.1928, datter af marie og Laurids
Poulsen, gift den 27.-7.-1963
med Kristian Stovbæk Andersen,
gårdejer, født den 14.-2.-1920,
søn af Harriet og Anders Stov
bæk Andersen. Parret har børne
ne: Annette, født den 2.-10.-1964
og Anders, født den 29.-6.-1968.
K.S.A. døde den 9.-3.-1989, han har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog
gården den 1.-8.-1955 fra sin far, nuværende ejer var 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1919.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 4 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1967, restaureret og tilbygget i 1978, kostald opført 1953, lade
1923 og maskinhus 1979. På gården er der 2 traktorer, tårnsilo og varm og kold lufts
tørreri.
RIND KIRKEVEJ 39, "SØNDER VEJRUM", RIND, 7400 HERNING, tlf. 97-164017.
AXEL ANDERSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1924, bor sammen med sin søster
Margrethe Andersen, husholder, født den 5.-4.-1914, børn af Karen og Jesper
Andersen.
A.A. har været på højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-8.-1965 fra
sine forældre. Faderen overtog den i 1905, den havde da været ude af familiens eje i
ca. 2 generationer, men tidligere havde den været i familiens eje fra 1764.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17,6 ha.
Stuehuset er opført 1968, udbygningerne brændte i 1956 og blev genopbygget med
kostald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor, plansilo, kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RINGSTRUPVEJ 20, RINGSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-116960.
VALBORG HEDEGAARD, gårdejer, født den 1.-5.-1910, datter af T. Dagmar og
Martin Hedegaard.
V.H. overtog gården den 1.-3.-1959 fra sin far.
Areal 47 ha.
Stuehuset er opført 1882, kostalden 1909, hestestalden fra 1910 er ombygget til
kreaturer og laden er fra 1929. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. På
gården er der 3 traktorer. Der er 1 bestyrer.
RISKÆRVEJ 4, SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143371.
ERNST JENSEN, husmand, født den 5.-3.-1960, søn af Aase og Knud Jensen, Herning,
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bor sammen med Jonna Marie
Nielsen Skytte, hjemmesyerske,
født den 16.-6.-1962, datter af
Bente Nybo og Viktor Nielsen
Skytte. Parret har datteren Ani
ta Skytte Jensen.
Ernst Jensen er elektromekanik
er. Han overtog gården den
1.-3.-1984 fra Kristian Hedegaard.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 0,5
ha.
Stuehuset er opført 1937, udbyg
ningerne er ombygget til systue
og værksted. På gården er der 1 træfyr.
RISKÆRVEJ 11, "NØRREKÆR", ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. 97-143084.
VIKTOR SKYTTE, gårdejer, født den 6.-6.-1937, søn af Ellen Marie og Niels Skytte,
Over Simmelkær, gift den 28.-11.-1961 med Benthe Nybo, forhenværende hjemmehjæl
per, født i 1940, datter af Thyra og Holger Nybo, Vildbjerg. Parret har børnene:
Jonna, født den 16.-6.-1962 og Jan, født den 10.-6.-1965.
V.S. arbejder som lagermand. Han overtog gården den 1.-5.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 825.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1917, kostald og lade 1924. Gården drives med en svineproduktion
på 8 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
de er kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og combifyr.
RISKÆRVEJ 14, "RISKÆRGAARD", SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-143132.
ORLA SKYTTE, gårdejer, født den 21.-9.-1927, søn af Sørine og Søren Skytte,
Simmelkær, gift den 21.-11.-1954 med Lilli Johansen, datter af Ida og Jens Johansen.
Parret har børnene: Birthe, født den 3.-12.-1955, Bente, født den 14.-12.-1956, Jens
Erik, født den 6.-6.-1959, Svend Aage, født den 29.-9.-1960, Brian, født den
7.-4.-1962, Berit, født den 5.-6.-1963, Søren, født den 11.-8.-1964 og Henning, født
den 14.-4.-1966.
O.S. overtog gården den 8.-10.-1954 fra Kristian Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1974, kostald og lade 1967 og kartoffelhus 1977. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, hvede, ærter og byg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og
varm lufts tørreri.

ROMVIGVEJ 22, "LILLE VISGÅRD", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-472461.
KRISTIAN FREDERIKSEN, gårdejer, født den 28.-5.-1926, søn af Kirstine og Anders
Frederiksen, gift den 15.-3.-1952 med Karen Kirstine Nielsen, børnehavevikar, født
den 22.-2.-1934, datter af Kirstine og Kresten Lund Nielsen. Parret har børnene:
Emma, født den 9.-2.-1953, Holger, født den 27.-11.-1954 og død i 1956, Kirsten, født
den 9.-8.-1956, Brita, født den 19.-12.-1959, Torben, født den 21.-6.-1966 og Ulla,
født den 30.-4.-1970.
K.F. har været domsmand. Han overtog gården den 1.-3.-1952 fra sin far, som købte
den omrking 1919.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1925,
maskinhus 1958 og svinestald 1964. Gården drives med en svineproduktion på 6
årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg
og raps. Der er 1 traktor, kornsilo med kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ROSMOSEVEJ 8, "ROSMOSE", NYBY, 7400 HERNING, tlf. 97-136384.
HELGE HAMMELSVANG LAURIDSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1959, søn af Alice og
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Erik H. Lauridsen, Spjald, gift
den 31.-5.-1986 med Susanne Mor
tensen, omsorgsassistent, født
den 14.-12.-1963, datter af Kir
sten og Jørgen Mortensen, Her
ning. Parret har datteren Nanna.
H.H.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-1.-1986 fra Inger Pe
tersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
36 ha., heraf 7 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1920, kostald
en fra 1957 er ombygget til svinestald i 1986, svinestald opført 1975, lade og
maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på ca. 90 årssøer, der sælges
ca. 1.700 smågrise og der er 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
gødningsudkørsel.

RØJENVEJ 38, RØJEN, 7451
SUNDS, tlf. 97-141391.
MOGENS STENSGAARD GADE,
gårdejer, født den 30.-6.-1946,
søn af Karen Maria og Robert
Gade, Lyngs, gift den 29.-12.1968 med Addy Stensgaard, med
hjælpende hustru, født den 27.10.-1948, datter af Karen Marie
og Svend Stensgaard, Vestervig.
Parret har datteren Heidi, født
den 6.-3.-1970.
M.S.G. er hønserifabrikant , han
har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog gården den 20.-3.-1971 fra Eilif
Krath.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 66 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1978, der er bygget andehus og maskinhus
1974, svinestald 1977. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges
ca. 1.300 smågrise, desuden er der 2.000 skrabehøns. Planteproduktionens salgsafgrø
der er kartofler, ærter, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsma
skiner, 1 kartoffeloptager med tank og halmfyr.

RØRBÆKVEJ 4, STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164358.
BENT VESTERGÅRD ANDERSEN, gårdejer, født den 18.-7.-1958, søn af Herdis og
Aksel Andersen, gift den 18.-10.-1980 med Ilse Annette Poulsen, medhjælpende hustru,
født den 3.-3.-1958, datter af Else og Poul Erik Poulsen. Parret har børnene: Lone,
født den 26.-9.-1978, Elin, født den 14.-8.-1981 og Tine, født den 6.-1.-1988.
B.V.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-10.-1984
fra Knud Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,5 ha. + 3 ha. frijord, der er 12 ha. eng. 15 ha. er i
forpagtning.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1980, kostalden fra 1967 er ændret i 1978,
svinestald og lade er opført 1970, svinestalden er ændret til kreaturer i 1978 og
maskinhuset er fra 1980, køresilo og gylletank fra 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
andel i en roeoptager med tank. Der er 1 skoledreng til hjælp.
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CONRAD SAHLHOLDT, gårdejer, født den 26.-2.-1915, søn af Karoline og Niels
Romvig, Sahlholt, gift med Esther Jensen, født den 20.-4.-1930, datter af Karen og
Marius Jensen, Gråmose. Parret har børnene: Keld, født den 28.-4.-1941, Léne, født i
1945, Niels Jørgen, født den 16.-2.-1947, Finn, født den 27.-6.-1955, Erik, født den
25.-12.-1958, Torben, født den 22.-9.-1963 og Karen, født den 25.-3.-1969.
C.S. overtog gården den 1.-8.-1940 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1802.
Ejendomsskyld 2.275.000. Areal 76 ha., heraf 16 ha. skov, 5 ha. eng og 3 ha.
marginaljord. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1895, kostald 1951, hestestald 1942, lade 1900, maskinhuse 1948
og 1982 og spaltestald 1974, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til udkørsel af gødning. Sønnen Erik har gården
i forpagtning. Se Ilskovvej 31, Ikast kommune.

SAMMELSTEDVEJ 3, ØRRE, 7400 HERNING.
KRISTIAN GADE, gårdejer, omtales under Hallundbækvej 18, 7490 Aulum, Aulum-Haderup Kommune.
K.G. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Jørgen Ferdinandt.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 114 ha., heraf 27 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1939, svinestald 1963, desuden er der lade og hestestald. 33 ha. er
tilplantet med juletræer. Gården drives sammen med Hallundbækvej 18.

SANDBÆKVEJ 3, "BÆKGÅRDS
MINDE", TANDERUPKÆR, 7400
HERNING, tlf. 97-164203.
STEEN BÆKGAARD, gårdejer,
født den 14.-12.-1943, søn af
Elly og Frede Bækgaard, gift den
8.-7.- 1972 med Elna Toft, syge
plejerske, født den 30.-10.-1949,
datter af Maja og Jens Toft.
Parret har børnene: Jette, født
den 21.-3.- 1974, Jonna, født den
24.-3.-1977 og Lotte, født den
16.-11.-1988.
S.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er medlem af landboforeningens
bvestyrelse. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1883.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 7,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1917 og senere restaureret, kostalde er opført 1954 og 1964, lade
1917, maskinhus 1974 og foderhuse 1981 og 1988 samt gylletank 1969 og 1989. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der 3 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm og kold lufts tørreri og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
SANDBÆKVEJ 4, "KÆRREMOSEGÅRD", STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf.
97-164211.
PAUL ERIK LUND, gårdejer og skraldemand, født den 31.-5.-1960, søn af Dorthea og
Ingvard Lund, gift den 5.-7.-1986 med Jonna Gunhild Overby, hjemmesyerske, født den
5.-5.-1963, datter af Lydia og Laurids Overby. Parret har børnene: Kim, født den
25.-4.-1986 og Michael, født den 4.-10.-1988.
P.E.L. overtog gården den 1.-11.-1989 fra sin far, som købte den i 1947.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald og foderhus 1974, svinestaldens alder er ukendt og
laden er fra 1920. Gårdens besætning er på 10 moderfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SANDBÆKVEJ 5, "SANDBÆK",
VOLSGÄRD, 7400 HERNING, tlf.
97-164204.
BENT BÆKGAARD, landmand,
født den 21.-12.-1959, søn af
Lydia og Sigurd Bækgaard.
B.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-6.-1989 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation
på gården, som kom i slægtens
eje i 1870.
Ejendomsskyld 940.000. Areal
25,3 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1987, kostald, svinestald og lade er opført
1917 og maskinhus 1957. Gårdens besætning er på 4 Mohhair-geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.

SANDBÆKVEJ 7, "LILLE KAR
BÆK", TANDERUPKÆR, 7400
HERNING, tlf. 97-164251.
BJARNE PEDERSEN, landmand,
født den 9.-8.-1949, søn af Stin
ne og Richard Pedersen, gift den
31.-10.-1970 med Mette Sloth
Lauridsen, kantineleder, født den
26.-5.-1950, datter af Anna og
Jørgen Sloth Lauridsen. Parret
har datteren Anette, født den
7.-4.-1970.
B.P. er bogholder. Han overtog
gården den 1.-4.-1978 fra sin far, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 13,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1978, kostald opført 1920, garage og lade
1938 samt maskinhus 1989. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk.,
desuden er der 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Limousine samt 3 får med lam.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SCHÆFERIVEJ 11, "LYKKENSPRØVE", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136019.
MADS MORTENSEN, gårdejer, født den 15.-2.-1959, søn af Karen og Ole Mortensen,
Sinding, gift den 28.-12.-1982 med Else Fyhring, kontorassistent, født den 5.-4.-1962,
datter af Marie og Hans Jørgen Fyhring. Parret har børnene: Jesper, født den
8.-2.-1986 og Jane, født den 17.-8.-1988.
M.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 17.-12.-1982
fra Peter Knudsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1989, kostald opført 1979, lade 1922 og
maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 60 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der er 1 deltids
medhjælper.
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SCHÆFERIVEJ 12, "ENGGAARDEN", SINDING, 7400 HERNING,
tlf. 97-136199.
KARSTEN MØLSTED IBSEN,
gårdejer, født den 9.-9.-1960, søn
af Ida og Ejnar M. Ibsen, Sinding,
gift den 26.-10.-1984 med Ammy
Christensen, medhjælpende hustru,
født den 16.-1.-1961, datter af
Jette og Gunnar Christensen,
Tjørring. Parret har datteren
Linda, født den 18.-9.-1987.
K.M.I. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 17.-5.-1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1966, kostalde 1920 og 1979, lade 1920, maskinhus 1978 og der er
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 105 årskøer og 125
ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 finssnitter, automatisk
kraftfoderanlæg og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast medhjælper.
SCHÆFERIVEJ 14, "SCHÆFFERIGÅRDEN", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136095.
EJGIL GYLDENKÆRNE, gårdejer, født den 18.-6.-1942, søn af Elise og Uffe Gylden
kærne, Osted, gift den 24.-4.-1965 med Lis Fogt Nørup, kontorassistent, født den
21.-2.-1946, datter af Marie og Chresten Nørup, Skamling. Parret har børnene: Allan,
født den 10.-8.-1970, Frank, født den 30.-3.-1973 og Henriette, født den 26.-11.-1979.
E.G. er i bestyrelsen for Hammerum Herreds Landboforening. Han overtog gården den
1.-10.-1969 fra Gunnar Madsen. Gården er bygget i 1825 af S.A. Fjelstrup, som ville
oprette et Schæfferi på gården, tilsidst bestod det af 400 får af den finuldede Merino
race, deraf navnet "Schæfferigården".
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1983, kostald og lade er ombygget til svinestald i 1969/70, ny
svinestald opført 1972, maskinhus 1970/71 og der er gastæt silo og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 950 slagtesvin,
desuden er der hesteopdræt af Shetlandsponyer og Haflinger-heste, der er ialt 9 stk.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

SEBBESANDEVEJ 23, "PILEGAARDEN", SIKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-267671.
EGON KRISTENSEN, gårdejer, født den 29.-4.-1933, søn af Olga og Aksel Kristensen,
Sunds, gift den 29.-3.-1963 med Hanne K. Kristensen, medhjælpende hustru, født den
29.-7.-1939, datter af Helge og Viggo Kristensen, Tjørring. Parret har børnene:
Henrik, født den 13.-5.-1965 og Peder, født den 6.-4.-1969.
E.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1963 fra
Vagn Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1975, kostald opført 1967, svinestald 1962,
lade 1925 og maskinhus 1974, desuden er der gylletank og køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 38 årskøer og 36 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca.
130 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
SEBBESANDEVEJ 29, "LØVHØJ", TRÆLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-269496.
POUL MARIUS RAABJERG POULSEN, gårdejer, født den 8.-6.-1950, søn af Sigrid og
Poul Poulsen, Vildbjerg, bor sammen med Margrethe Løntoft, kontorassistent, født den
14.-6.-1950, datter af Karen og Erik Løn toft, Herning. Parret har børnene: Martin,
født den 7.-5.-1976, Gustav, født den 21.-7.-1977 og Dorthe, født den 15.-7.-1980.
P.M.R.P. er møbelsnedker. Han overtog gården i 1984 fra Rikard Jakobsen.
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ha., heraf 1,5 ha. skov.
"Løvhøj"s stuehus er opført 1912
og restaureret og tilbygget 1924,
kostald og lade er opført 1912,
den gamle stald og stuehus fra
1876 er der stadig. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af byg, raps, ærter
og hvede. Der er 1 traktor og
plansilo.

SEJLSIGVEJ 6, ØRRE, 7400 HERNING, tlf. 97-136163.
RIKARD OVERGAARD, gårdejer, født den 14.-4.-1924, søn af Laura og Peder
Overgaard, Sejlsig, gift den 19.-12.-1959 med Anny A. Nordahn, kogekone, født den
3.-6.-1929, datter af Rebækka og Daniel Nordahn. Parret har datteren Mona, født den
29.-7.-1954 og dette, født den 23.-1.-1962.
R.O. overtog gården den 1.-1.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 24 ha., heraf 12 ha. skov, eng og lignende.
Stuehuset er opført 1911, kostald 1965, lade 1924 og maskinhus 1968. Gårdens
besætning er på ca. 60 slagtesvin, der produceres ca. 180 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SEJLSIGVEJ 8, "ANSBJERGGAARD", ØRRE, 7400 HERNING,
tlf. nr. 97-136272.
ERHARD THALUND, gårdejer,
født den 12.-6.-1939, søn af Do
ra og Laurids Thalund, gift den
11.-5.-1962 med Grethe Bækgaard
Olesen, født den 31.-12.-1942,
datter af Martha og Christian
Olesen, Vildbjerg. Parret har bør
nene: Elvin, født den 6.-12.-1963
og Ryan, født den 6.-5.-1967.
E.T. er buschauffør. Han overtog
gården den 20.-3.-1972 fra Jens G. Skov Nielsen.
Areal 9,9 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehusets alder er ukendt, avlsbygningerne består af et maskinhus fra 1979. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.

SEJLSIGVEJ 10, ØRRE, 7400 HERNING, tlf. 97-136156.
SVEND BIRKEBÆK, gårdejer, født den 9.-2.-1953, søn af Kamma og Niels Birkebæk,
gift den 17.-9.-1988 med Karen Andersen, husmor, født den 21.-11.-1950, datter af
Mary og Arne Andersen, Randers. Parret har sønnen Lars, født den 19.-7.-1985.
S.B. overtog gården den 1.-4.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald 1976 og maskinhus 1978 samt foderhus 1980,
desuden er der køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 30
ungdyr og 24 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SEJLSIGVEJ 12, "SEJLSIGGAARD", ØRRE, 7400 HERNING, tlf. 97-136157.
HOLGER NIELSEN, gårdejer, født den 21.-8.-1942, søn af Mette Kirstine og Gravers
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Nielsen.
H.N. overtog gården den 26.-9.1972 fra sin far.
Areal 50,5 ha., heraf 6 ha. skov
og eng.
Stuehuset er opført 1952, kostald
og lade 1976 og maskinhus 1970.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 28 årskøer, 24 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.

SIKJÆRVEJ 8, SIKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-267988.
LAURIDS LODAHL, gårdejer, født den 23.-4.-1925, søn af Eline og Mads Lodahl, gift
den 14.-6.-1950 med Anna Poulsen, husmor, født den 22.-11.-1930, datter af Maria og
Laurids Poulsen, Sinding. Parret har 3 piger og 3 drenge.
L.L. overtog gården den 1.-1.-1951 fra sin mor. Gården er et udstykket hedelod fra
"Nørregård" i Tjørring.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,7 ha.
Stuehuset er opført 1941, kostalden er ombygget i 1960, lade opført 1922 og
maskinhus 1952. Gårdens besætning er på 6 ungkreaturer af blandet race og desuden
er der 20 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SIKJÆRVEJ 9, SIKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-267589.
GUNNAR MIKKELSEN, gårdejer, født den 15.-6.-1935, søn af Karen Marie og Viliam
Mikkelsen, Borris, gift den 2.-2.-1963 med Else Amstrup, medhjælpende hustru, født
den 29.-5.-1938, datter af Elly og Aksel Amstrup, Morbjerg. Parret har børnene: Jan,
født den 10.-8.-1964 og Lars, født den 8.-11.-1969.
G.M. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hammerum
Herreds landboforening og overtog gården den 18.-12.-1962 fra Gravers Lodahl.
Areal 39 og tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostalden fra 1952 er ombygget i 1973, lade opført 1925 og
maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, varm lufts tørreri og kornsilo. Maskinstation bruges til
høst og der er 1 fast medhjælper.
SIKJÆRVEJ 12, "SIKÆRGAARD", SIKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-267368.
OTTO EGEBJERG PEDERSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1928, søn af Olga Andrea
Elisabeth og Karl Søren Rasmus Pedersen, Slagslunde, gift den 28.-8.-1954 med Elly
Johannesen, født den 25.-8.-1930, datter af Gudrun Larsen og Ingvard Marinus
Johannesen Daugbjerg. Parret har børnene: Arne, født den 7.-2.-1958 og Gitte, født
den 5.-1.-1961.
E.J. døde den 11.-4.-1985.
O.E.P. har været på Nordsjællands Landbrugsskole, han er revisor for Ørre-Sinding-Tjørring Læplantningslaug og overtog gården den 1.-3.-1966 fra Niels Højris
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31 ha., heraf 11 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929, kostalden fra 1875 er ombygget omkring 1970, lade opført
1907 og maskinhus 1973, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer og 24 ungdyr af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 finsnitter og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset.
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SIKÆR, 7400 HERNING, tlf. nr.
97-267936.
HOLGER KRISTIAN KRISTENSEN,
gårdejer, født den 30.-8.-1940,
søn af Ottilie og Johannes Kri
stensen, Sikær, gift den 1.-9.1962 med Thora Sandgaard Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 15.-2.-1943, datter af
Anna Elisabet og Karsten Sand
gaard Christensen, Holling. Par
ret har børnene: Mogens, født
den 8.-9.-1963 og Torben, født den 4.-9.-1965.
H.K.K. har været medlem af bestyrelsen for Hammerum Herreds Landboforening. Han
overtog gården den 11.-12.-1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt ialt 19 ha., der er 3 ha. eng. Der
er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1975, kostalden er ombygget til værksted,
svinestalde er opført 1974 og 1978, lader 1936 og 1974, maskinhus 1979, foderhus 1988
og der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 100
stk. af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 950 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp.

SIND1NGGÅRDVEJ 13, "BIRKELUND", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136232.
JENS BOELSKIFTE, minkfarmer, født den 23.-11.-1944, søn af Ester og Holger
Boelskifte, gift den 30.-8.-1969 med Solveig Hansen, medhjælpende hustru, født den
20.-5.-1944, datter af Anna og Samuel Hansen. Parret har børnene: Charlotte, født
den 26.-10.-1971, Henrik, født den 18.-2.-1974 og Mariane, født den 30.-8.-1977.
J.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 30.-7.-1969 fra
Jens Sivebæk.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 7,8 ha., der er frasolgt 1 ha. og der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1947, moderniseret i 1977 og tilbygget 1982, der er bygget 16
minkhaller fra 1973 og fremefter, pelseri og garage er fra 1972 og lade 1984.
Minkfarmen har en bestand på 1.250 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg og raps. På gården er der 1 traktor. Der er løs ansatte medhjælpere i
pelsningstiden.

SINDING KIRKEVEJ 6, "MOSELUND", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136142.
HANS CHRISTIAN OLESEN, gårdejer, født den 25.-1.-1952, søn af Grethe og Niels
Olesen, gift den 17.-10.-1980 med Birgit Sepstrup, medhjælpende hustru, født den
29.-8.-1956, datter af Laura og Egon Sepstrup. Parret har børnene: Ann, født den
5.-8.-1981, Ina, født den 14.-10.-1983 og Ole, født den 9.-4.-1986.
H.C.O. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landbofor
eningen og i bestyrelsen for Leverandørforeningen for Biogasanlæg. Han overtog
gården den 1.-3.-1976 fra Anna Østergård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1,6 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret senest i 1986, kostalden fra 1963 er
ændret og tilbygget 1980-83, ungdyrstald opført 1978, maskinhus 1974, foderhus 1986
og der er en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70
ungdyr og 40 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede
og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er en
deltids medhjælper samt 1 skoledreng.
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THOMAS ANDERSEN, gårdejer, født den 25.-2.-1931, søn af Ane Marie og Laurits
Andersen, Timring, gift den 12.-1.-1956 med Ingrid Jørgensen, medhjælpende hustru,
født den
1.-1.-1936, datter af Katrine og Jens Jørgensen, Herborg. Parret har
børnene: Birthe, født den 6.-2.-1956, Henning, født den 10.-10.-1958, Bent, født den
4.-7.-1961, Sonja, født den 3.-12.-1962, Torben, født den 23.-11.-1966, Kristian, født
den 26.-10.-1975 og Eva, født den 13.-1.-1978.
T.A. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra
Oskar Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. eng, plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1931, kostald 1931 og ny kostald 1975, hvor der også blev bygget
lade, svinestalden er fra 1970 og maskinhus 1981, der er en gylletank. Gården drives
med en ammekobesætning på 32 årskøer, 25 ungdyr og 22 slagtekalve af racen
Limousine. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

S1NDINGVEJ 11, "TJØRNELUND", TJØRRING, 7400 HERNING, tlf. 97-267047.
TORKIL KVARTBORG, gårdejer, født den 27.-2.-1957, søn af Karen og Otto Pedersen,
bor sammen med Jette Bak Eriksen, socialpædagog, født den 21.-5.-1960, datter af
Minna og Frede Bak Eriksen. Parret har sønnen Simon, født den 24.-12.-1986.
T.K. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen i
Danmarks Hareavlerforening og overtog gården i 1985 fra Eva og Vagn Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1886, kostald ligeledes fra 1886, lade 1953 og maskinhus 1980.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter,
rajgræs, kartofler og spinat. Der er 1 markvandingsanlæg samt varm og kold lufts
tørreri. Gården drives sammen med Bjalderbækvej 7.
SKELLUNDVEJ 6, SKELLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-119445.
ANTON AGERSKOV, gårdejer, født den 11.-9.-1952, søn af Mona og Christian
Agerskov, gift den 21.-4.-1984 med Marrit Johannesen, medhjælpende hustru, født den
2.-9.-1955, datter af Grethe og Verner Johannesen.
A.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1987
fra Egon Moesgård.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 51 ha., heraf 2 ha. eng og lignende.
Stuehusets alder er ukendt, det er restaureret i 1978, avlsbygningerne består af
kostald og lade samt maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg, hvede og ærter. Gården drives sammen med Bjødstrupmarken 5.

SKIBBILDVEJ 100, "VESTER
HAUNSTRUPGÅRD", HAUNSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-162384.
HANS JØRGEN KAUSGAARD,
gårdejer, født den 7.-6.-1959, søn
af Petra og Anders Kousgaard,
gift den 1.-6.-1985 med Vita Bø
ge Andersen, medhjælpende hustru,
født den 2.-12.-1965, datter af
Grethe og Erik Andersen. Parret
har børnene: Kirstine, født den
8.-6.-1987 og Mette, født den
24.-7.-1989.
H.J.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og
overtog gården den 24.-7.-1986 fra Peter Birkebæk.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 78 ha., heraf 21 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1976, kostalden fra 1936 er ændret til sostald
i 1979, slagtesvinestald opført 1977, klimastald 1989, den gamle lade er indrettet til
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slagtesvin i 1966, lade opført 1872, maskinhus 1976 og kartoffelhus 1942 og der er en
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 900
smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1
kartoffeloptager, plansilo og varm lufts tørreri samt halmfyr, desuden er der gastæt
silo. På gården er 1 fast medhjælper.
SKIBBILDVEJ 101, "RÅBJERG",
HAUNSTRUP, 7400 HERNING,
tlf. 97-161419.
EVALD VIDEBÆK, gårdejer, født
den 23.-1.-1951, søn af Elionora
(Nora) og Jens Haunstrup Vide
bæk.
E.V. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-5.-1984 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som kom i
slægtens eje i 1909.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
51,3 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret senest i 1970, kostald opført 1957, ungdyr
stald 1976, kalvestald 1983, svinestald og lade 1956, maskinhus 1975 og foderhus 1980.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af
racerne SDM og RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 265 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, andel i
slamsuger, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

SKIBBILDVEJ 102, "HØJGÅRD", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161438.
ARNE FELDBORG, gårdejer, født den 12.-7.-1944, søn af Marie og Niels Feldborg,
gift den 16.-3.-1968 med Ingrid Vejlgård Nielsen, specialarbejder, født den 22.-8.-1945,
datter af Magda og Karl Nielsen. Parret har børnene: Brian, født den 4.-11.-1969 og
Lars, født den 16.-10.-1973.
A.F. har været på Haslev Landbrugsskole, han er specialarbejder og overtog gården
den 1.-7.-1968 fra sine forældre, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35,6 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere restaureret, kostalden fra 1941 er ændret til
sostald i 1979, slagtesvinestalden fra 1953 er ændret i 1973, ny slagtesvinestald er fra
1973, lade 1941 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg, rug, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKINDERHOLMVEJ 1, "SKINDERHOLM", SKINDERHOLM, 7400 HERNING, tlf.
97-141048.
HANS JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 24.-6.-1944, søn af Agnes og Jens Chr.
Søndergaard Jensen, gift den 29.-6.-1978 med Tove Gad Hougesen, syerske, født den
1.-3.-1945. Parret har børnene: Henrik, født den 19.-2.-1977 og Dorte, født den
10.-2.-1979.
H.J.J. overtog gården den 1.-7.-1988 fra sin mor. Gårdens navn menes at fremkomme
ved, at der boede en skindopkøber på den.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37 ha., heraf 15 ha. eng.
Stuehust er opført 1904, kostald 1930, gammel svinestald 1916 og en ny 1973, lade
1975. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer og 9 ungdyr af racen RDM.
Der er 2 traktorer og 1 varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SKIVEVEJ 41, "MELDGAARD", 7451 SUNDS, tlf. 97-141131.
POUL HENNING VESTERGÅRD, gårdejer, født den 27.-3.-1938, søn af Anna og Ole
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hustru, født den 4.-3.-1942, datter af Kristina og Jakob Andersen, Sunds. Parret har
børnene: Ole, født den 1.-2.-1961, Lene, født den 13.-6.-1963 og Erik, født den
24.-1.-1967.
P.H.V. har været kasserer i Sunds-Simmelkær-Ilskov Landboforening. Han overtog
gården den 15.-4.-1964 fra Anton Hansen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 70 ha., heraf 15 ha. eng, plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1975, kostalden er bygget i 1963 efter en brand, lade og
maskinhus er fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
kartofler, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaski
ner, 1 kartoffeloptager med tank, tårnsilo og varm lufts tørreri. Gården drives
sammen med "Præstegården", Nørrevang 43.

SKIVEVEJ 43, 7451 SUNDS, tlf. 97-142243.
ANDERS DYRBERG, regnskabstekniker, født den 25.-12.-1957, søn af Mary og Niels
Dyrberg, bor sammen med Astrid Kastrup, pædagog, født den 9.-12.-1951, datter af
Ninna og JohannS Nielsen. Parret har børnene: Vibeke, født den 26.-12.-1974, Steffen,
født den 20.-7.-1979 og Lisette, født den 21.-5.-1986.
A.D. er uddannet landbrugstekniker og arbejder på Landbrugscentret i Herning. Han
overtog gården den 1.-1.-1986 fra Sinne Them.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 24,9 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset er alder er ukendt, men er restaureret i 1986/87, avlsbygningerne består af
en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter,
raps og kartofler. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1
kartoffeloptager. Der er 1 skoledreng til hjælp.
SKIVEVEJ 45, SIMMELKÆR, 7451 SUNDS, tlf. 97-142216.
OTTO VESTERGÅRD, gårdejer, født den 19.-9.-1950, søn af Elly og Aksel Vestergård,
Sunds, gift den 29.-7.-1978 med Shiela Havard, bogholder, født den 26.-7.-1948, datter
af Barbara og Lorne Havard, Canada. Parret har børnene: Karsten, født den
25.-11.-1979, Marina, født den 10.-8.-1981 og Kari-Ann, født den 31.-1.-1985.
O.V. er uddannet landbrugstekniker på Vejlby Risskov Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Sunds-Simmelkær-Ilskov Landboforening og overtog gården den
1.-1.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 94 ha., heraf 20 ha. skov, eng og lignende.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1965, svinestalde opført 1932 og 1979, lade
1932, maskinhus 1966 og gastæt silo og gylletank 1979. Gården drives med en svine
produktion på 93 årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise og 500 slagtesvin. Der er 2
traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og kornsilo. På gården er 1 fast
medhjælper.
SKIVEVEJ 62, "DAMSHOLT",
7451 SUNDS.
JOHANNES KJÆR JOHANSEN,
gårdejer, født den 22.-5.-1956,
søn af Inge og Peter Johansen,
gift den 8.-9.-1979 med Ulla Bro
Kristensen, tilskærer, født den
30.-12.-1955, datter af Meta og
Viggo Kristensen. Parret har bør
nene: Rikke, født den 7.-3.-1980
og Malene, født den 14.-2.-1984.
J.K.J. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1987 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 67,9 ha.
Stuehuset er fra 1912 og restaureret 1968, svinestald opført 1915 og tilbygget 1972,
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650 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og kartofler. På gården er
2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kartoffeloptager, plansilo og korn
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKIVEVEJ 85, SIMMELKÆR,
7451 SUNDS, tlf. 97-143154.
SVEND SØNDERGAARD, husmand,
født den 3.-2.-1903, søn af Johan
ne og Mikkel Søndergaard, gift
den 15.-11.-1936 med Thora Jen
sen, født den 23.-12.-1909, dat
ter af Anna Katrine og Jens
Jensen. Parret har børnene:
Egon, født den 12.-12.-1937 og
Villy, født den 17.-6.-1939.
S.S. overtog gården den 1.-12.1937 fra sin mor.

Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1952, kostald 1900 og lade 1912. Jorden er
udlejet.
SKJERNVEJ 55, "TOUDAHL",
ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
nr. 97-149130.
FINN HANSEN, gårdejer, født
den 28.-12.-1939, søn af Anna og
Arnold Chr. Hansen, Arnborg,
gift den 9.-3.-1963 med Sigrid
Martine Kragh, husmor, født den
12.-10.-1943, datter af Karen og
Vagn H. Kragh, Haundal. Parret
har børnene: Winnie, født den
19.-1.-1964, Martin, født den 2.9.-1966, Ulrik, født den 1.-9.1969 og Eskild, født den 22.-7.-1971.
F.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hammerum
Herreds Landboforening og i repræsentantskabet for MD-Food. Han overtog gården
den 1.-3.-1963 fra sin far, som købte den i 1950.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 101 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er ca. 20 ha. eng og
skov. Stuehuset er opført 1917 og restaureret senest i 1978, kostalde er opført 1917
og 1978, hestestalden er ombygget til ungdyrstald 1973, lade opført 1917, maskinhus
1974 og foderhuse 1978 og 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer
og 105 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, raps,
ærter, maltbyg, hvede og industrikartofler. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner og
plantørreri. Maskinstation bruges til høst.

SKJERNVEJ 69, "LILLE TOUDAL", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149606.
GORM SIMONSEN (WEIS), gårdejer, født den 2.-2.-1946, søn af Ellen Sophie Weis og
Aage Peter Simonsen, Skjern, gift den 17.-7.-1968 med Solveig Ager, skoleinspektør,
født den 24.-5.-1945, datter af Kristine og Jens Ager, Egeris. Parret har børnene:
Kristiana, født den 23.-2.-1970 og Anne Sophie, født den 23.-8.-1973.
G.S. overtog gården den 1.-4.-1987 fra Jens Skræddergaard, Skjern.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 46 ha., heraf 20 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1979, kostalden er ombygget til hes Istald i 1977 og laden er fra
1930. Gården drives som hestestutteri med opdræt af sportsheste, der er 5 avlshopper
og 12 stk. opdræt af racen Fuldblods Araber. Planteproduktionens salgsagrøder er korn
og kartofler. På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til høst.
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SKJERNVEJ 74, ARNBORG,
7400 HERNING, tlf. 97-149440.
ANKER LUND, gårdejer, født
den 26.-4.-1946, søn af Anna og
Sigvald Lund, Jerlev, gift den
27.-3.-1975 med Ida Søndergaard,
økonoma, født den 19.-6.-1952,
datter af Ellen og Thomas Søn
dergaard, Gurre. Parret har bør
nene: Christian, født den 17.-10.1980 og Henrik, født den ll.-ll.1984.
A.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og overtog gården den
15.-5.-1977 fra Kresten Munk.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 31 ha., heraf er 1 ha. eng og 2 ha. plantage. Der er
forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1977/78, kostalde er opført 1916 og 1969,
ungdyrstald 1978, lade 1916, maskinhus og foderhus 1978 samt gylletank 1986. Gården
drives med en kvægproduktion på 43 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey, besætnin
gen er en stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 skoledreng til hjælp.

SKOMAGERBAKKEN 39, HØGILD, 7400 HERNING, tlf. 97-147257.
BØRGE JAKOBSEN, gårdejer, omtales under Stokkildhovedvej 47.
B.J. overtog gården den 1.-11.-1985 fra Kr. Jespersen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1910 og restaureret 1982, kostald og lade er opført 1910.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, rug, raps og
ærter. Gården drives sammen med Stokkildhovedvej 47.

SKOVBJERGVEJ 8,
"HEDEGAARD", ARNBORG, 7400 HER
NING, tlf. 97-149058.
GUNNAR OSTERSEN, gårdejer,
født den 22.-3.-1946, søn af Met
te og Christian Ostersen, Arnborg.
G.O. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er medlem
af Merighedsrådet og overtog
gården den 30.-5.-1978 fra sin
far, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været
i slægtens eje siden 1917. Bedstefaderen startede som hedeopdyrker.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 83 ha. og der er forpagtet 68 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostald 1979, svinestalde 1974 og 1979, lade og gylletank
1979 samt maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.700 stk.
årligt, desuden er der 150 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er kartofler, ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 4
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, gastæt kornsilo og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
SKOVBJERGVEJ 10, "FRISENBORG", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149204.
BENT KARL VISSING, gårdejer, født den 1.-10.-1926, søn af Oline og Didderik
Vissing, Arnborg.
B.K.V. overtog gården den 1.-10.-1961 fra sin far, som købte den i 1919.
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1974, kostalden fra 1912 er tilbygget i 1967, laden fra 1918 er
tilbygget 1964, maskinhus og gylletank opført 1971. Gården drives med en kvægpro
duktion på 24 årskøer og 36 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler og ærter. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til høst og der er 1 fast medhjælper.
SKOVBYVEJ 17, "SKOVBORG",
SKOVBY, 7400 HERNING, tlf.
97-116354.
PEDER LAMBÆK HANSEN, land
mand, født den 1.-12.-1942, søn
af Anna og Christian Hansen,
gift den 20.-2.-1965 med Grethe
Hansen, handelsuddannet, født
den 25.-6.-1943, datter af Stine
og Ejvind Hansen. Parret har
børnene: Birgitte, født d. 4.-9.-1965,
Ole, født den 12.-3.-1967, Hanne,
født den 17.-5.-1971 og Lene,

født den 5.-7.-1976.
P.L.H. er specialarbejder. Han overtog gården i 1971 fra sine svigerforældre,
nuværende ejer er 5. generation på gården, og har været i familiens eje siden 1848, da
den blev bygget på heden.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 23,8 ha., heraf 0,4 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1848 og senere restaureret og tilbygget, kostald opført 1927, lade
1928, maskinhus 1969 og foderhus 1980, der er 2 minkhaller bygget 1982-1985.
Minkbestanden er på 150 tæver. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
SKOVBYVEJ 21, BJØDSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-118582.
JOHAN LADEGAARD, landmand,
født den 8.-2.-1961, søn af Anna
og Harald Ladegaard, gift den
16.-11.-1985 med Birthe Krogh,
køkkenmedhjælper, født den 13.5.-1961, datter af Helga og An
ders Krogh.
J.L. er landbrugsvikar og har
været på Hammerum Landbrugs
skole. Han overtog gården den
1.-7.-1986 fra Laurids Laursen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10,3 ha. og der er lejet 3 ha. græs.
Stuehuset er opført 1923 og senere restaureret, kostalden fra 1923 er senere tilbygget
og laden er fra 1923. Gården drives med en kvægproduktion på 5 årskøer, 6 ungdyr og
6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 so og 20 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SKREVEJ 8, "LILLE LUNDEBJERG", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136185.
ANNE KIRSTINE HYLDGAARD, gårdejer, datter af Katrine og Niels Peter Pedersen,
Aulum, gift den 5.-10.-1924 med Poul Kresten Hyldgaard, gårdejer, født den
16.-3.-1910, søn af Margrete og Jens Hyldgaard. Parret har sønnen Kaj, født den
20.-12.-1937.
Gården blev overtaget den 1.-1.-1925 fra Jens Hyldgaard.
Areal 15 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1796.
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SKÆRBÆKVEJ 42, HØGILD,
7400 HERNING, tlf. 97-124135.
LEO EJLERSEN, gårdejer, født
den 5.-10.-1930, søn af Oktavia
og Karl Ejlersen, gift den 15.-9.1957 med Inga Kristiansen, med
hjælpende hustru, født den 23.11.-1935, datter af Luise og Pe
der Kristiansen. Parret har bør
nene: Knud, født den 12.-9.-1958,
Birthe, født den 31.-10.-1959,
Kirsten, født den 28.-6.-1963 og
Ase, født den 1.-2.-1972.
L.E. er brandfoged og har været på Malling Landbrugsskole. Han byggede selv gården,
da den blev udstykket som statshusmandsbrug i 1956.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 17,7 ha., der er 2 ha. med
juletræer.
Stuehuset er opført 1956, restaureret og tilbygget 1974, kostalden fra 1956 er
tilbygget 1966, lade opført 1956, maskinhus 1975 og foderhus 1983 og der er
gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 17 ungdyr og 15
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKÆRBÆKVEJ 46, "LYNGSHOLM",
HØGILD, 7400 HERNING, tlf.
97-149164.
HARALD KVIST, gårdejer, født
den 21.-8.-1928, søn af Nanna og
Laurids Kvist, gift den 21.-7.1956 med Elly Frølund Madsen,
medhjælpende hustru, født den
17.-2.-1934, datter af Anna og
Arnold Madsen. Parret har bør
nene: Bodil, født den 21.-1.-1960
og Jørgen, født den 7.-4.-1964.
H.K. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1956 fra Aksel Lilliensøe.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha. og der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1979, kostald opført 1961, slagtesvinestald og
lade 1971, sostald 1974 og maskinhus 1969. Gården drives med en svineproduktion på
25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin, desuden er der 3 ammekøer og 4 ungdyr
af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, raps og
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffelopta
ger, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med
"Elmely", Engblommevej 20, Høgild.
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SKÄPHUSVE 15, "ALLEKJÆR",
ILSKOV, 7451 SUNDS, tlf. nr.
97-145069.
JENS ELLEKJÆR TROELSEN,
gårdejer, født den 8.-10.-1931,
søn af Anne Margrethe og Chri
stian Marinus Trolesen, Sunds,
gift den 8.-11.-1958 med Anna
Margrete Porshus, medhjælpende
hustru, født den 24.-9.-1936, dat
ter af Mette og Peder Porshus
Hansen, Stubkær. Parret har bør
nene: Hanne, født den 31.-3.-1960,
Tommy, født
den 25.-3.-1962 og Claus, født den 30.-6.-1966.
J.E.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret senest i 1976, kostald opført 1923, svinestald
og kartoffelhus 1970 samt maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på
15 årskøer, 14 ungdyr og 4 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 150 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, plansilo og kold lufts
tørreri.

SKÅPHUSVEJ 20, "SKAAPHUSGAARD", ILSKOV, 7451 SUNDS,
tlf. nr. 97-145256.
MOURITS DAM SØRENSEN,
gårdejer, født den 23.-2.-1945,
søn af Dagmar og Kjær Albinus
Sørensen, Uhre, gift den 7.-11.1970 med Tove Ørskov Jensen,
lærer, født den 18.-10.-1947, dat
ter af Anna og Viggo Jensen,
Vildbjerg. Parret har børnene:
Annette, født den 13.-9.-1972,
Helle, født den 18.-5.-1975 og
Susanne, født den 22.-3.-1979.
M.D.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Sunds-Simmelkær-Ilskov Landboforening og formand for planteavlsudvalget. Han overtog gården den
1.-3.-1971 fra Clemmen Clemmensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 103 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1972, kostalden fra 1891 brændte i 1982,
kartoffelhus og lager er fra 1975, lade og maskinhus 1982, endnu et maskinhus fra
1979 og gastæt silo 1977. Gårdens besætninger på 2 ammekøer og 2 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, byg, hvede og hør. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 5 vandingsmaskiner, 2 kartoffeloptagere, 1 rendegraver,
plansilo, varm lufts tørreri samt 1 vindmølle.
SLUMSTRUPVEJ 11, "SOLVANG", SKÆRBÆK, 7400 HERNING, tlf. 97-128049.
ANSGAR SØRENSEN, husmand, født den 23.-1.-1925, søn af Pouline og Jens Kr.
Sørensen, gift den 25.-7.-1947 med Valborg Jensen, medhjælpende hustru, født den
17.-1.-1928, datter af Mette og Kristian Jensen. Parret har børnene: Kristian, født
den 22.- 11.-1947 og Annette, født den 16.-2.-1957.
A.S. overtog gården den 1.-4.-1948 fra Jakob Mouritsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 11,9 ha., heraf 2 ha. eng, 3 ha. grusgrav og 1 ha. skov.
Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1914 og tilbygget 1964, kostald og lade er opført 1914, hønsehus
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1969 ig 1975. Gårdens besætning
er på 2.000 høns. Der er 1 trak
tor, 1 kornsilo og 2 fodersiloer
til hønsefoder.

SLUMSTRUPVEJ 12, "ÅVAD", SLUMSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-128081.
SVEND AAGE JENSEN, landmand, født den 21.-10.-1925, søn af Else Marie og Ole Kr.
Jensen.
S.AA.J. overtog gården i 1975 fra sine forældre. Gården har været i familiens eje
siden 1912, nuværende ejer er 4. generation.
Areal 47 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 32 ha. eng og mose samt en fyldplads, som
kommunen har lejet.
Stuehuset er opført 1912 og senere restaureret, kostalde er opført 1922 og 1931, lade
1957 og maskinhus 1976. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 4 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1
traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SLUMSTRUPVEJ 16, SLUMSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-147220.
KRISTIAN KRISTENSEN, landmand,
født den 3.-11.-1934, søn af Mar
grethe og Niels Kristensen, gift
den 29.-3.-1961 med Birgit Søren
sen, medhjælpende hustru, født
den 5.-2.-1940, datter af Karo
line og Søren Sørensen. Parret
har børnene: Benthe, født den
20.-5.-1964, Niels Kristian, født
den 1.-11.-1965 og Albrecht,
født den 6.-12.-1974.
K.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1961 fra
sin far, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er lejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1972, kostald og lade er opført 1975,
svinestalden fra 1969 er ændret til kviestald i 1987, maskinhus opført 1972 og der er
en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 16
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og
havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SMEDEGÅRDVEJ 9, SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161144.
JOHANNES LARSEN, landmand, født den 4.-10.-1919, søn af Petrine og Iver Larsen,
gift den 21.-5.-1947 med Mie Hindhede, husmor, født den 16.-8.-1924, datter af
Pouline og Peter Hindhede. Parret har børnene: Edith, født den 27.-9.-1948 og Ruth,
født den 13.-5.-1952.
J.L. overtog gården den 15.-4.- 1947 fra Georg 0. Jensen.
Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehusets alder er ukendt og restaureret 1976, kostald opført 1956, svinestald 1971,
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Gården drives med en svinepro
duktion på 25 årssøer, der sælges
ca. 500 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg,
raps og hvede. Der er 2 traktor
er, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SMEDEGÅRDVEJ 16, "SMEDEGÅRD", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161462.
AAGE THOMSEN, gårdejer, født den 26.-12.-1930, søn af Mathilda og Kristian
Thomsen, gift den 21.-5.-1955 med Grethe Ørskov Jensen, medhjælpende hustru, født
den 7.-4.-1931, datter af Marie og Markus Jensen. Parret har børnene: Birte, født den
24.-4.-1956, Gunnar, født den 25.-8.-1960 og Else, født den 15.-1.-1965.
AA.T. overtog gården den 1.-2.-1955 fra sine forældre, som købte gården i 1946.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 36 ha. og der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1976, kostalden fra 1959 er ændret til slagtesvinestald i 1988, sostald, løbestald og klimastald er opført 1985, slagtesvinestalde
1964 og 1978, lade 1959, maskinhuse 1976 og 1989, garage 1970 og der er en gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 1.800
smågrise og 3.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet, der er 1 søn og 1 skoledreng som medhjælpere.

SNEJBJERGVEJ 28, "LILLE GESSINGGÅRD", SNEJBJERG, 7400
HERNING, tlf. 97-164060.
KRISTIAN BAK, gårdejer, født
den 19.-8.-1939, søn af Jenny og
Mikael Bak, gift den 16.-6.-1989
med Irene Rasmussen, socialfor
midler, født den 20.-3.-1944, dat
ter af Magnus Rasmussen. Fra
et tidligere ægteskab er der bør
nene: Michael, født den 23.-4.1969, Peter, født den 5.-7.-1971,
Marianne, født den 27.-10.-1972
og Merete, født den 26.-6.-1976.
K.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og
overtog gården den 18.-4.-1964 fra Emil Radbjerg.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 8 ha. eng. Efter
vurderingen er tilkøbt yderligere 2 ejendomme.
Stuehuset er opført 1976, ostalde 1976 og 1981, klimastald 1970, slagtesvinestald
1978, forfedestald og tilbygning til klimastald 1984, den gamle stald er fra 1897, lade
og maskinhus 1981, desuden er der 3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
på 180 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise og 2.400 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker,
plansilo, kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er 1 fast medhjælper.

SNERLUNDVEJ 25, "SNERLUND", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-137172.
EJNAR DALGÅRD KNUDSEN, gårdejer, født den 6.-9.-1919, søn af Marie og Kristian
Knudsen, gift i 1952 med Inga Kristensen, medhjælpende hustru, født den 18.-8.-1928,
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Bente, født den 18.-11.-1955, Ulla, fdøt den 30.-10.-1958 og Ole, født den 3.-3.-1962.
E.D.K. overtog gården den 1.-9.-1952 fra Ernst Poulsen.
Areal 60 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 6 ha. skov. Desuden er der lejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1956 efter en brand, det er senere restaureret, kostalden fra 1956
er tilbygget i 1969, svinestald og roehus opført 1972, lade 1952 og maskinhuse 1979 og
1987, desuden er der 1 gylletank. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 2 ungdyr og 1
tyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter,
rajgræs og hvidkløver. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SOFIEDALVEJ 22, "SOFIEBERG", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-133236.
BENNY FURBO, gårdejer og politiassistent, født den 16.-3.-1955, søn af Ingeborg og
Søren Sørensen, bor sammen med Pia Hauge Jensen, pædagog, født den 27.-7.-1962,
datter af Jonna og Knud Jensen.
B.F. overtog gården den 1.-11.-1987 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1962 og restaureret 1989, kostald og lade er opført 1960 og
maskinhus 1955. Gårdens besætning er på 8 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede, ærter og havre. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
SOFIEDALVEJ 24, "STENSIG", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-132327.
KARSTEN KNUDSEN, landmand, født den 20.-11.-1958, søn af Helga og Svend
Knudsen, gift den 31.-3.-1988 med Ulla Andersen, specialarbejder, født den
30.-6.-1965, datter af Erna og Kristian Andersen. Parret har datteren Rinda, født den
25.-9.-1987.
K.K. er husbondafløser, han har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog
gården den 20.-8.-1983 fra Søren P. Pedersen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret senest i 1987, kostald opført omkring 1890 og
lade 1920. Gårdens besætning er på 11 moderfår samt 1 vædder. Planteproduktioanens
salgsafgrøder er raps, hvede, byg, rug og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
halmfyr.
SOFIEDALVEJ 26, "ØSTERLUND",
SINDING, 7400 HERNING, tlf.
97-131831.
NIELS JENSEN, gårdejer, født
den 30.-3.-1949, søn af Olga og
Johannes Jensen, gift den 30.10.-1974 med Jenny Skovgård
Mortensen, specialarbejder, født
den 30.-10.-1954, datter af Jo
hanne og Johannes Skovgård
Mortensen. Parret har børnene:
Susanne, født den 26.-4.-1976,
Pia, født den 25.-9.-1978 og Car
sten, født den

20.-3.-1986.
N.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1974
fra Arne Andersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 18,4 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1985, kostalden fra 1956 er ændret til sostald
i 1976, ny sostald er opført 1976, lade opført 1956 og maskinhus 1986. Gården drives
med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, tårnsilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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7400 HERNING, tlf. 97-192288.
ADOLF JENSEN, landmand, født
den 7.-10.-1905, søn af Helene
og Johan Jensen, gift den 11.10.-1932 med Dagna Kristensen,
husmor, født den 13.-6.-1909, dat
ter af Marie og Jens Kristensen.
Parret har børnene: Johan, født
den 19.-8.-1938 og Marie, født
den 8.-6.-1945.
A.J. overtog gården den 24.-1.-1933
fra sin svigerfar, som købte den
i 1894.
Areal 7 ha.
Stuehuset er opført 1896 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1903.
Gården drives med en kvægproduktion på 4 årskøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af
racen Jersey, desuden er der 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLSKOVVEJ 3, ALBÆK, 7400
HERNING, tlf. 97-161067.
EGON KØLBÆK JENSEN, gårdej
er, født den 28.-6.-1932, søn af
Hilda og Peder Kølbæk.
E.K.J. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1968 fra sin far, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, som kom i slægtens eje i
1887.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
48,2 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1977, kostald opført 1957, svinestald 1916 og
restaureret 1957, lade opført 1948 og maskinhuse 1953 og 1978. Gårdens besætning er
på 3 ammekøer og 3 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, raps, ærter og rug. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLSKOVVEJ 4, "NØRRE ALBÆK",
SNEJBJERG, 7400 HERNING,
tlf. 97-161275.
HERBERT ALBÆK, gårdejer,
født den 29.-4.-1928, søn af
Hanne og Viggo Albæk, gift den
19.-5.-1956 med Margit Johns,
medhjælpende hustru, født den
19.-5.-1932, datter af Sigrid og
Peter Johns. Parret har børnene:
Bjarne, født den 20.-12.-1956,
Hanne, født den 22.-7.-1958, In
ga, født den 14.- 10.-1960 og
Ulla, født den 8.-7.- 1963.
H.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1959 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 52 ha., heraf 7 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1939, lade 1954 og maskinhus 1979 samt garage
1974. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne
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DRK og blandet racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLSORTEVEJ 52, "SKIBBILDGAARD", FASTERHOLT, 7330 BRANDE, tlf. 97-188267.
JOHANNES LAURSEN, gårdejer, født den 23.-3.-1920, søn af Birthe Kirstine og Søren
Laursen, Hjerm, gift den 1.-9.-1946 med Asta Smidt Hansen, husmor, født den
22.-9.-1927, datter af Erna og Nis Smidt Hansen, Fasterholt. Parret har børnene: Erik,
født den 23.-1.-1947, Henning, født den 8.-11.-1950 og Inga, født den 20.-10.-1958.
J.L. overtog gården den 1.-6.-1979 fra brdr. Eriksen, Fasterholt.
J.L. startede 1958 maskinfabrik sammen med Agner Thisgaard, i 1975 startede man
produktion af vandingsmaskiner, som fabrikken er blevet kendt for over hele landet,
der er i tiden fabrikeret ca. 3.000 vandingsmaskiner, som er opbygget på gamle
Ferguson traktorer.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 34 ha., heraf 17 ha. skov og hovedparten af det
resterende jord ligger hen efter brunkulsbrydning.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret i 1980'erne, lade opført 1982 og maskinhus
1985. Gårdens besætning er på 5 ammekøer, 1 tyr og 7 ungdyr af racen Hereford. Der
er 2 traktorer.
STALMOSEVEJ 6, SIMMELKÆR, 7451 SUNDS.
AKSEL SØRENSEN, gårdejer, født den 16.-4.-1918, søn af Anne Marie og Søren Peter
Sørensen, Simmelkær, gift den 8.-10.-1948 med Doris Sørensen, født den 8.-10.-1928,
datter af Emmy og Kristian Sørensen, Ilskov. Parret har børnene: Jørgen, født den
4.-10.-1949, Ole, født den 15.-1.-1953, Eva, født den 23.-10.-1956, Henning, født den
9.-8.-1962 og Finn, født den 4.-7.-1967.
A.S. overtog gården den 1.-3.-1948 fra sin far.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 31 ha., heraf 2,5 ha. eng og lignende, desuden er der
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1981, kostald opført 1956, kartoffelhus 1964,
lade 1935 og maskinhus 1977. Gårdens besætning er på 10 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager med tank og 1 kartoffellægger.
STALMOSEVEJ 8, SIMMELKÆR,
7451 SUNDS, tlf. 97-143209.
POUL MARKUSSEN, gårdejer,
født den 1.-1.-1934, søn af Maria
og Anders Markussen, Simmelkær,
gift den 10.-5.-1968 med Inger
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 7.-9.-1939, datter af
Lydia og Andreas Jensen, Sjørslev. Parret har sønnen Claus,
født den 18.-6.-1971.
P.M. overtog gården den 1.-7.1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37,4 ha., heraf 1 ha. eng, plantage og lignende. Der er
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostald 1955, kartoffelhus 1971 og lade 1964. Gårdens
besætning er på 2 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin, desuden er der 4 får.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, byg og havre. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
STENSBJERGVEJ 25, LIND, 7400 HERNING, tlf. 97-128532.
SVEND AAGE LAURIDSEN, landmand og møbelsnedker, født den 25.-8.-1945, søn af
Ingeborg og Søvad Lauridsen, gift den 23.-8.-1969 med Lilly Møller, klinikassistent,

-224-

født den 5.-1.-1946, datter af
Inger og Tage Møller. Parret har
børnene: Henrik, født den 17.-6.1971 og Karsten, født den
29.-7.-974.
S.AA.L. overtog gården i 1982
fra Søren Frandsen. S.AA.L. er
ivrig hestevognskører.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
14,5 ha., der er udlejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1982, heste stald 1956, maskinhus 1930 og
ladens alder er ukendt. Gårdens
besætning er på 4 avlsheste samt føl, desuden er der opstaldet 3 heste. På gården er
der 1 traktor, plansilo og 25 gamle hestevogne.
STENSBJERGVEJ 31, "NYGÅRD", LIND, 7400 HERNING, tlf. 97-210290.
VAGNER LYKKE PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-9.-1951, søn af Mary og Ejnar
Pedersen, gift den 9.-6.-1979 med Else Hagelskjær, bogholer, født den 21.-4.-1950,
datter af Lis og Christian Hagelskjær. Parret har børnene: Gitte, født den 2.-4.-1980
og Lykke, født den 1.-8.-1983.
V.L.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for den lokale
grovvareforening. Han overtog gården i 1982 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30,7 ha., der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1957 og senere restaureret, kostald og svinestald opført 1951, lade
1923 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede, raps, ærter og rajgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Koustrupvej 26.
STENSBJERGVEJ 35, "STENS
BJERG", KOUSTRUP, 7400 HER
NING, tlf. 97-124152.
OTTO LAURIDSEN, gårdejer,
født den 23.-11.-1931, søn af
Nielsine og Anders Lauridsen,
gift den 9.-7.-1956 med Kirsten
Merete Lind Jensen, post, født
den 9.- 7.-1938, datter af Helga
og Imanuel Jensen. Parret har
børnene: May-Britt, født den
15.-5.-1957, Alice, født den
3.-8.-1959 og Helga, født den
23.-4.-1957.
O.L. overtog gården den 22.-1.-1961 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation
på gården, oldefaderen, som startede gården, boede først i en jordhule indtil der i
1856 blev råd til et stuehus.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12 ha., 9 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1947 og senere restaureret, kostalden fra 1947 er udvidet i 1954
og ændret til hestestald i 1981, lade opført 1947 efter en brand, maskinhuset er fra
1956. Gårdens besætning er på 6 avlsheste af racen Dansk Varmblod.

STOKKILDHOVEDVEJ 21, "SØNDERGÅRD", KOLLUND, 7400 HERNING, tlf.
97-214072.
KNUD STRANDBY, gårdejer, født den 5.-7.-1929, søn af Helga og Morten Strandby,
gift den 17.-5.-1955 med Rita Olesen, medhjælpende hustru, født den 18.-8.-1934,
datter af Karen og Jens Olesen. Parret har børnene: Lene, født den 2.-12.-1955, Else,
født den 21.-11.-1956 og Karsten, født den 19.-1.-1958.
K.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra
Ninna Vestergård.

-225Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
31,6 ha. og der er forpagtet 13
ha.
"Søndergård"s stuehus er ca. 150
år gammel og restaureret i 1978,
kostalden fra 1928 er modernise
ret i 1972 og tilbygget 1979,
lade opført 1928, maskinhus
1979, roehus 1981 og der er gyl
letank samt køresilo. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
40 årskøer, 55 ungdyr og 20 slag
tekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo,
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOKKILDHOVEDVEJ 39, "LILLE STOKKILDHOVED", KOLLUND, 7400 HERNING,
tlf. 97-214416.
PEDER LÆGDSGÅRD MADSEN, gårdejer, født den 7.-7.-1951, søn af Ingrid og Knud
Lægdsgård Madsen, gift den 14.-6.-1980 med Margit Henriksen, medhjælpende hustru,
født den 7.-3.-1959, datter af Kathe og Herny Henriksen. Parret har børnene: Gitte,
født den 27.-2.-1981, Mele, født den 8.-10.-1983, Rune, født den 14.-9.-1987 og Sallie,
født den 4.-11.-1989.
P.L.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er offentlig brandsvend og købte
første del af gården i 1983 og anden halvdel den 1.-1.-1987 fra sin far, nuværende
ejer er 6. generation.
Areal 54 ha., heraf tilkøbt 4 ha. eng og 2,5 ha. skov. Der er 7 ha. eng. Der er lejet
28 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1974, kostald opført 1954, kalvehus 1965,
ungdyrstald 1946, garage og hestestald 1890, lade 1954 og maskinhus 1974, der er
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer,
60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgafgrøder er byg,
havre, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
finsnitter, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Faderen hjælper til på
deltidsbasis.
STOKKILDHOVEDVEJ 41, "VIND
BÆKGÅRD", KOLLUND, 7400
HERNING, tlf. 97-128018.
HENNING PEDERSEN, landmand,
født den 14.-12.-1931, søn af
Margrethe og Erhard Pedersen,
gift den 29.-3.-1959 med Jonna
Jakobsen, hjemmesygeplejerske,
født den 26.-2.-1936, datter af
Dagny og Kristian Jakobsen. Par
ret har datteren Anne-Mette,
født den 18.-2.-1960.
H.P. er kommunalarbejder, han
har været på Ladelund Landbrugsskole og overtog gården den 1.-4.-1956 fra Hans
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., der er udlejet 29 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1979, kostalden fra 1928 er ændret til
hestestald i 1978, svinestald opført 1964 og lade 1928. Gårdens besætning er på 2
heste. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt fastbrændselsfyr.

STOKKILDHOVEDVEJ 45, "STOKKILDHOVED", STOKKILDHOVED, 7400 HERNING,
tlf. 97-128030.
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ejer, født den 19.-11.-1935, søn
af Thyra og Alfred Merrild, gift
den 21.-10.-1961 med Marie Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født den 23.-10.-1937, datter af
Andrea og Magnus Pedersen.
Parret har børnene: Birthe, født
den 10.-3.-1963 og Kaj Gødesen,
født den 4.-2.-1966.
J.K.M. overtog gården den 1.10.-1961 fra sin far, nuværende
ejer er 5. generation på gården,
som kom i familiens eje i 1854.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 10 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1970, kostalden fra 1966 er tilbygget i 1974,
svinestalden fra 1976 er ændret til kvier i 1989, laden fra 1850 er restaureret i 1954
og maskinhuset er fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 44
ungdyr og 38 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. 1 søn er fast medhjælp på gården.

STOKKILDHOVEDVEJ 47, "SLUMSTRUPGÅRD", SLUMSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-147257.
BØRGE JACOBSEN, gårdejer,
født den 4.-3.-1931, søn af Matilda og Peder Jacobsen, gift
den 28.- 3.-1957 med Elna
Thomassen, medhjælpende hustru,
født den 23.-3.-1933, datter af
Nielsine og Thomas Thomassen.
Parret har børnene: Marianne,
født den 14.-4.-1959, Birgitte,
født den 20.-5.-1963 og Thomas,
født den 19.-9.-1966.
B.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Hammerum Herreds
Landboforening, er kreditforeningsinspektør for Nykredit, i bestyrelsen for jyske
landboforeninger og for danske landboforeninger samt i repræstentantskabet for
slagteriet. Han overtog gården den 1.-2.-1957 fra Johannes Nielsen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 10 ha. skov, eng og
tørvegrave.
Stuehuset er opført 1967, kostald 1962, spaltestald og lade 1973, svinestald 1962 og
maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 16
slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og rug. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
fast medhjælper. Gården drives sammen med Skomagerbakken 39.
STORMGADE 6, "FRIFELDT", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147151.
PREBEN JAN JENSEN, gårdejer, født den 7.-5.-1964, søn af Ketty og Laust Jensen,
Kølkær, gift den 9.-6.-1989 med Anette Jacobsen, hjemmehjælper, født den 9.-8.-1967,
datter af Asta og Heine Jacobsen, Filskov.
P.J.J. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 1.-4.-1986 fra sin bedstefar, Ejner Jensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 27,6 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1986/87, kartoffelhus og maskinhus er fra
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kartofler, korn og ærter. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og plantørringsanlæg.
Faderens maskinpark bruges til driften af gården.
STORMGADE 8, "DAMGAARD",
KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147126.
MARIUS DAUGAARD, gårdejer,
født den 1.-5.-1951, søn af Gerda
Valborg og Jens Daugaard, Køl
kær, gift den 30.-6.-1979 med
Birgit Søndergaard Andersen,
hjemmesyerske, født den 6.-5.-1960,
datter af Inge og Hans Peter
Andersen, Voulund. Parret har
børnene: Martin, født den 28.-5.1981 og Anette, født den 19.-2.1985.
M.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1977 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1888.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31,9 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1983, kostald 1978, svinestalden fra 1970 er ombygget til roehus i
1988, lade opført 1928, maskinhus 1972 og foderhus 1981, desuden er der gylletank og
både indendørs og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgafgrøde er kartofler. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffel- og roeoptager samt
portionstørreri.
STORMGADE 10, KØLKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-147078.
KARSTEN KR. MIKKELSEN,
gård ejer, født den 7.-6.-1947,
søn af Martha og Johannes Mik
kelsen, Kølkær, gift den 22.-7.-1972
med Rigmor Josefsen, husmor,
født den 17.-7.-1949, datter af
Magdalene og Janus Josefsen,
Hygum. Parret har børnene:
Lars, født den 27.-3.-1974, Tor
ben, født den 9.-1.-1979 og Be
rit, født den 27.-5.-1984.
K.K.M. overtog gården den 1.-1.-1972 fra sin far, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.770.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 2,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret senest i 1986, kostald og lade er opført 1915,
ungdyrstald 1977, svinestald 1975 og maskinhuse 1966 og 1985, der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 80
ungdyr af racen SDM, desuden produceres der ca. 425 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, gastæt kornsilo og varme fra genindvindings
anlæg.
STORMGADE 12, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147127.
ØJ VIND OLESEN, gårdejer, født den 29.-3.-1940, søn af Martha og Morten Olesen,
(Østergaard), Kølkær, gift den 6.-4.-1977 med Tove Uldum, husmor, født den
7.-12.-1937, datter af Gudrun og Peder Uldum, Herning. Parret har tvillingerne
Morten og Erik, født den 9.-8.-1979.
Ø.O. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag, han er i bestyrelsen for
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tog gården den 1.-1.-1970 fra sin
far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i
slægtens eje siden 1899.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
29,1 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der
er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1979, svinestaldene 1961 og 1976, kartoffel
huse 1964 og 1970, lade 1926,
maskinhuse 1975 og 1989. Gården
drives med en svineproduktion på
38 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1
kartoffeloptager, plantørreri med varm luft og 1 vindmølle. Maskinstation bruges til
gødningsudkørsel.

STORMGADE 14, KØLKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-147128.
LAUST ANDERSEN JENSEN,
gårdejer, født den 24.-3.-1935,
søn af Kirstine og Ejner Jensen,
Kølkær, gift den 13.-4.-1960
med Ketty Pedersen, husmor,
født den 16.-9.-1939, datter af
Barbara og Laurids Pedersen, Isenvad. Parret har børnene: Pre
ben Jan, født den 7.-5.-1964,
Jonna Evy, født den 27.-8.-1967
og Bente Ida, født den 17.-6.-1979.
L.A.J. overtog gården den 23.-3.-1960 fra Peder Svendsen.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 16,5 ha. og der er forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført 1970, svinestald 1963, kartoffelhuse 1965 og 1976, lade 1974 og
maskinhuse 1968 og 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler, korn og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1
kartoffeloptager og plantørreri med varm luft. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.

STORMGADE 16, "SØBY ØSTER
GAARD", KØLKÆR, 7400 HER
NING, tlf. 97-147043.
KNUD ØSTERGAARD DINESEN,
gårdejer, født den 2.-7.-1953, søn
af Karin og Niels Dinesen, "Sø
by Østergaard", gift den 5.-8.-1978
med Linda Andersen, køkkenled
er, født den 18.-10.-1953, datter
af Ragny og Knud Andersen, Isenvad. Parret har børnene: Ire
ne, født den 7.-10.-1980 og Keld,
født den 30.-9.-1985.
K.Ø.D. har været på Hammerum og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-1.-1978 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje i over 100 år.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32 ha.
Stuehsuet er opført 1985, kostald 1921, svinestald 1978, lade 1923 og maskinhus 1986.
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og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og gastæt kornsilo.

STORMOSEVEJ 5, VOLSGÅRD,
7400 HERNING, tlf. 97-164071.
BØRGE VESTERGAARD, gårdej
er, født den 25.-1.-1925, søn af
Laurine og Erik Vestergaard, gift
den 24.-7.-1955 med Ninna Orm
strup Jakobsen, medhjælpende hu
stru, født den 16.-9.-1933, datter
af Maren og Mads Kr. Jakobsen.
Parret har børnene: Inge, født
den 6.-11.-1956, Arne, født den
9.-2.-1958, Jørgen, født den 17.6.-1961 og Henrik, født den 10.7.-1967.
B.V. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1955 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1895.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 1,5 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1967 og tilbygget 1976, kostalden er fra 1958, spaltestald 1964,
slagtesvinestald 1963 og maskinhus 1973 samt gylletank 1973. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 800 slagtesvin, desuden er der en slagtekalveproduktion på
145 stk. af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og
raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
STORMOSEVEJ 7, "GILDBJERGGÅRD", STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164096.
VILLY JØRGENSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1929, søn af Agnes og Karl Jørgensen.
V.J. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-1.-1960 fra Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. tidligere brunkulslejer.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1970, kostald opført 1936 og maskinhus 1948.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og
raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.

STORMOSEVEJ 9, STUDSGÅRD,
7400 HERNING, tlf. 97-164024.
JØRGEN LAURITSEN, gårdejer,
født den 18.-1.-1936, søn af Thy
ra og Laurids Lauritsen, gift den
16.-5.-1964 med Anne-Marie
Madsen, medhjælpende hustru,
født den 15.-7.-1937, datter af
Karen og Peder Madsen. Parret
har børnene: Oluf, født den
21.-7.- 1965, Lone, født d.
20.-4.-1968, Per, født den 2.-5.1970 og Helle, født den 23.-6.1973.
J.L. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Vekofa. Han
overtog gården den 1.-4.-1964 fra Karl Fonnesbæk.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39,2 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. skov og
brunkulslejer.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1974, kostalde er opført 1954, 1974 og
kalvestald 1918, svinestalde 1970 og 1980, lade 1918, maskinhus 1972, foderhus 1981
og roehus 1976, desuden er der gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
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hvede. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

STORMOSEVEJ 11, STUDSGÅRD,
7400 HERNING, tlf. 97-164090.
JENS VESTERGÅRD HANSEN,
landmand, født den 28.-8.-1933,
søn af Sigrid og Peder Kr. Han
sen, gift den 24.-9.-1960 med
Kaja Haubjerg, medhjælpende hu
stru, født den 12.-4.-1936, datter
af Hilda og Viggo Haubjerg. Par
ret har børnene: Martin, født den
14.-9.-1961, Karsten Peder, født
den 23.-2.-1964, Kjeld, født den
29.-6.-1965 og Jens Ulrik, født
den 22.-12.-1972.
J.V.H. overtog gården den 15.-9.-1960 fra sisn far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1899.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er ombygget i 1974, kostalden fra 1964 er ændret til svinestald, sostald
opført 1973, slagtesvinestald 1980 og lade 1920. Gården drives med en svineproduktion
på 100 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 1.600 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 skoledreng til hjælp.
STORMOSEVEJ 25, "LILLE GRØNBÆK", STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf.
97-164237.
ROBERT LARSEN, gårdejer, født den 1.-7.-1938, søn af Stinne og Arne Larsen, gift
den 17.-8.-1963 med Karen Jensen, husmor, født den 14.-10.-1942, datter af Anna og
Henry Jensen. Parret har børnene: Anette, født den 23.-7.-1964, Birgit, født den
18.-2.-1967, Lisbeth, født den 23.-6.-1973 og Jannie, født den 26.-1.-1975.
R.L. overtog gården den 15.-8.-1963 fra Kristian Kristensen.
Areal 71 ha., heraf tilkøbt 48 ha., der er 1 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført omkring 1880 og senere restaureret, goldsostald, ornestald og lade
er opført 1980, farestald 1982, klimastald 1984, slagtesvinestald 1969, 1972 og 1977
samt maskinhus 1985, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives som svineavlscenter
med 165 årssøer, der sælges en del sopolte og orner samt 1.700 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, gastæt kornsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper.

STORMOSEVEJ 26, VOLSGÅRD,
7400 HERNING, tlf. 97-164250.
VIGGO KRABBE, gårdejer, født
den 25.-5.-1925, søn af Dagmar
og Mads Krabbe, gift i 1986 med
Kristine Hansen, sygeplejerske,
født den 10.-7.-1927, datter af
Marie og Hans Kr. Hansen.
V.K. overtog gården den 10.-9.1950 fra Petrine Lorensen.
Ejendomsskyld 635.000. Areal
12,5 ha.
Stuehusets alder er ukendt men
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er restaureret 1964/65, lade opført 1931 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på
12 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
raps og ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr.
STORMOSEVEJ 27, "NY ELMHOLT", STUDSGÅRD, 7400 HER
NING, tlf. 97-164153.
NIELS KJÆRSGÅRD, gårdejer,
født den 13.-10.-1944, søn af
Marie og Knud Kjærsgård, gift
den 16.-10.-1971 med Ulla Ring
gård, medhjælpende hustru, født
den 23.-2.-1948, datter af Jenny
og Peder Ringgård. Parret har
børnene: Bjarne, født den 16.-7.1972, Joan, født d. 24.-10.-1973,
Erik, født den 28.-10.-1975 og
Thorkild, født den 4.-9.-1982.
N.K. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-10.-1971 fra Niels Risom.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. vedvarende
græs. Desuden er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1909 og senere restaureret, kostalden er fra 1980, ungdyrstald og
lade 1979, den gamle kostalds alder er ukendt, lade opført 1974 og der er gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 søn er
medhjælper.

STORMOSEVEJ 31, "BJERREGÅRDE", BJERRE, 7400 HER
NING, tlf. 97-166130.
BJARNE OLKJÆR PEDERSEN,
gårdejer, født den 7.-5.-1961,
søn af Elly og Jens Pedersen.
B.O.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1983 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som kom i slægtens
eje i 1935.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
27,5 ha., der lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1975, kostald opført 1925, slagtesvinestald
1977, laden fra 1950 er ændret til køer i 1971 og maskinhus opført 1975. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og
hvede. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STORMOSEVEJ 50, STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164263.
ERHARDT PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-6.-1933, søn af Maja og Søren Dam
Pedersen, gift den 17.-11.-1956 med Astrid Hansen, husmor, født den 23.-6.-1936,
datter af Karen og Jørgen Hansen. Parret har børnene: Conni, født den 27.-1.-1957,
Margit, født den 24.-12.-1959, Søren Erik, født den 30.-8.-1961 og død den
25.-3.-1980, Hans Jørgen, født den 1.-12.-1963 og Hanne, født den 20.-1.-1965.
E.P. er specialarbejdet. Han overtog gården den 29.-4.-1972 fra Niels Risum.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 16,2 ha., der er udlejet 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1971, kostald og lade opført 1900,
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hestestald 1974 og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 9 avlsheste. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

STUDSGÅRDVE3 44, "H03VANG", SNE3B3ERG, 7400 HERNING, tlf. 97-168507.
NIELS OVERGAARD, gårdejer, født den 21.-8.-1966, søn af Birthe og 3ohannes
Overgaard.
N.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1986 fra
3ens H. 3ørnholm.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20,5 ha.
Stuehuset er opført 1904 og senere restaureret, kostalden fra 1954 er ændret til
slagtesvinestald i 1989, spaltestald til kvier er ændret til svin og goldsøer i 1988, lade
opført 1956 og maskinhus 1981. Gården drives med en svineproduktion på 32 årssøer,
der produceres ca. 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STUDSGÅRDVE3 48, "SOLH03",
SNE3B3ERG, 7400 HERNING,
tlf. 97-164057.
3ENS PALLESEN FLØE, landmand
og post, født den 31.-1.-1940,
søn af Helga og 3ens Alfred
Fløe, gift den 28.-6.-1969 med
Inga Andersen, økonoma, datter
af Harriet og Laurids Andersen.
Parret har børnene: Britt, født
den 3.-2.-1974 og Cate, født den
26.-6.-1982.
3.P.F. har været på Riber Kær
gård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1968 fra Gunnar Okkels.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. sandgrav.
Stuehuset er opført 1978, sostald og lade 1975. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor, plansilo,
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SVENDLUNDVE3 3, "SVENDLUND", RIND, 7400 HERNING.
OVE SØNDERGÅRD, gårdejer, omtales under Fastrupvej 13, han bor på Fastrupvej 11.
O.S. overtog gården den 1.-1.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 7. generation på
gården.
Areal 111 ha., heraf 26 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1980, kartoffelhus 1979 og lade 1988. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede, kartofler, raps og ærter. Der er 1
traktor og 3 markvandingsanlæg. Gården drives sammen med Fastrupvej 13.
SØBYLUNDVE3 4, "HEDELYKKE",
KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147085.
TEDDY AUGUSTINUS 3ENSEN,
gårdejer, født den 2.-12.-1940,
søn af Sofie og Sigurd 3ensen,
Kølkær, gift den 19.-3.-1965
med Edith Elisabeth 3ohansen,
husmor, født den 30.-11.-1945,
datter af Sara og Kari 3ohansen,
Give. Parret har børnene: Ken
Poul, født den 2.-5.-1968, Leif,
født den 26.-8.-1970 og 3ohn,
født den 3.-6.-1975.
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Ejendomsskyld 620.000. Areal 16,5 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1954, kostalden er fra 1911, ny ungdyrstald og
svinestald 1986, lader 1928 og 1954 samt maskinhuse 1960, desuden er der en
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 750
slagtesvin, desuden er der en slagtekalveproduktion på 70 stk. af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er spisekartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
samt plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

SØBYLUNDVEJ 10, "SØBYHEDEGAARD", KØLKÆR, 7400 HER
NING, tlf. 97-147079.
CLEMMEN JULIUS JENSEN,
gårdejer, født den 30.-11.-1933,
søn af Anna og Asger Jensen,
Kølkær, gift den 10.-5.-1957 med
Else Johanne Simelsgaard, husmor,
født den 28.-6.-1933, datter af
Agnes og Sigurd Simelsgaard,
Troldhede. Parret har børnene:
Asger, født den 28.-2.-1958, tvil
lingerne Birger og Carsten, født
den 12.-6.- 1960.
C.J.J. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag og har været i bestyrelsen
for Søbylund Mejeri. Han overtog gården den 13.-3.-1956 fra Jens Kr. Villumsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 52 ha., der er ca. 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1928, restuareret og tilbygget i 1974, kostalde er opført 1928 og
1958, svinestalde 1958 og 1972, lade 1972 og maskinhus 1985, desuden er der
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler,
ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1
kartoffeloptager, 1 portionstørreri med varm luft og halmfyr.

SØNDERBJERGVEJ 3, "NØRTOFT", GJELLERUP, 7400 HERNING, tlf. 97-116215.
THOMAS HOUGÄRD, elmontør, født i 1953, søn af Edith og Hans Hougård, gift i
1987 med Sonja Kristensen, sygeplejerske, født i 1960, datter af Edith og Bent
Kristensen. Parret har sønnen Anders.
T.H. overtog gården den 15.-3.-1986 fra Jacob Willumsgård.
Areal 23,8 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1917 og senere restaureret, avlsbygningerne består af lade og
maskinhus samt 2 stalde med løsdrift til får. Gårdens besætning er på 30 får.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor,
andel i mejetærsker og halmfyr.
SØNDERBJERGVEJ 11, 7400
HERNING, tlf. 97-116218.
HOLGER BURGDORF JENSEN,
boelsmand, født den 26.-1.-1925,
søn af Martha Jensen, gift den
6.-6.-1950 med Ester Gudrun
Eriksen, datter af Birthe Marie
og Kresten Hulemose Eriksen.
Parret har børnene: Jonna, født
den 15.-5.-1951 og Jan, født den
29.- 5.-1953.
H.B.J. er specialarbejder. Han
overtog gården i december fra
Sørine Jensen. Ejendomsskyld 580.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1937, kostald og lade 1936 samt maskinhus 1959.
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SØNDERBJERGVEJ 17, 7400 HERNING, tlf. 97-116840.
EIVIND MOGENSEN, gårdejer, født den 1.-12.-1935, søn af Johannes Mogensen, gift
den 16.-9.-1967 med Nina Andreasen, væver, født den 30.-8.-1946, datter af Chr.
Andreasen. Parret har børnene: Susanne, født den 9.-1.-1969, Per Christian, født den
18.-9.-1970 og Karina, født den 4.-5.-1974.
E.M. er farver. Han overtog gården den 1.-10.-1962 fra sin far, gården har altid været
i slægtens eje.
Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Gårdens besætning består af hund, katte, høns og ænder. Jorden er udlejet.
SØVNDALVEJ 3, "BAKKELY", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136068.
KLARA MØLLEBJERG, landmand, født den 2.-2.-1932, datter af Anna og Laurits
Mortensen, gift den 19.-5.-1955 med Georg Møllebjerg, landmand, født den
16.-1.-1929, søn af Else og Kresten Møllebjerg. Parret har børnene: Jørgen, født den
5.-11.-1956, Inger, født den 29.-10.-1957, Anne, født den 19.-5.-1965 og Henning, født
den 15.-2.-1973.
G.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-5.-1955
fra Jens Damholt.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1914 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1955,
hestestald og lade 1974, svinestald 1978 og maskinhus 1977. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt, desuden er der 2
avlshopper og 1 avlshingst, ialt er der 10 heste af racen Dansk Varmblod. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
TALUNDVEJ 9, "ENGGAARD", NEDER SIMMELKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-143176.
NIELS OTTO ANDERSEN, gårdejer, født den 21.-5.-1953, søn af Ellen og Torkild
Andersen, Ørre, gift den 26.-11.-1988 med Margit Knudsen, sygeplejerske, født den
21.-10.-1958, datter af Vera og Aksel Knudsen, Sunds.
N.O.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1977 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 48 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Der er
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1988, svinestalde 1955, 1980 og 1984, kartoffelhus 1977, maskin
huse 1980 og 1988, der er gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.900 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1
kartoffeloptager med tank og halmfyr.

TANDERUPKÆRVEJ 24, "VESTER
GÅRD", STUDSGÅRD, 7400 HER
NING, tlf. 97-164198.
HENNING BOHSEN, gårdejer,
født den 21.-5.-1944, søn af Kri
stine (Stinne) og Peter Bohsen,
gift den 20.-7.-1968 med Rita
Mundbjerg Nielsen, medhjælpende
hustru, født den 12.-10.-1945,
datter af Dagny og Aksel Mund
bjerg Nielsen. Parret har børne
ne: Helene, født den 5.-2.-1970,
Vibeke, født den 16.-12.-1971 og
Birgitte, født den 10.-6.-1978.
H.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 25.-11.-1974
fra Andreas Bækgård.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 46,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov.

-235-

Desuden er der forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1983, kostald og lade er opført 1900,
slagtesvinestalde 1978 og 1984 samt maskinhus 1975, desuden er der en gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.800 stk., desuden er der 7 ammekøer
og 35 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter, raps og kommen. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
gastæt silo, tørrevogn og et stokerfyr.
TANDERUPKÆRVEJ 60, "SMEDEBAKTOFT", TANDERUPKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-164241.
JOHANNES NISSEN, gårdejer, født den 29.-12.-1926, søn af Kristine og Kristian
Nissen.
J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1969 fra
Kristian Serup.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 47,2 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1921 og senere restaureret, avlsbygningernes alder er ukendt, de
består af kostald, svinestald og lade samt maskinhus fra 1978. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter raps og frøgræs.
Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

TANDERUPKÆRVEJ 65, "NYMO
SEGÅRD", TANDERUPKÆR, 7400
HERNING, tlf. 97-164238.
LARS CHR. LARSEN, gårdejer,
født den 25.-8.-1940, søn af Fri
da og Otto Larsen, gift den 14.11.-1964 med Annelise Sønderholm
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 14.-8.-1942, datter af
Dagny og Erik Kr. Jensen. Parret
har børnene: Ole, født den
14.-1.-1962, Susanne, født den
9.-9.-1965 og Bente, født den
20.-5.-1971.
L.C.L. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet og
overtog gården den 1.-10.-1964 fra Artur Bækgård.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 36,9 ha., heraf 5 ha. skov og mose. Der er forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1974, kostald og foderhus er opført 1969,
sostald 1980, løbestald, goldsostald og lade 1979, og der er gylletank. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 årskøer og 36 ungdyr af racen
RDM, svineproduktionen er på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, ærter, hvede og raps. Der er 3 traktorer og tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
TANDERUPKÆRVEJ 67, TANDERUPKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-164116.
POUL ERIK KRABBE, gårdejer, født den 16.-2.-1954, søn af Ketty og Viggo Krabbe,
gift den 5.-12.-1987 med Gurli Mikkelsen, hjemmesyerske, født den 3.-2.-1955, datter
af Lydia og Svend Åge Mikkelsen. Parret har børnene: Michael, født den 1.-3.-1977 og
Anja, født den 29.-2.-1984.
P.E.K. er specialarbejder, han har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog
gården den 1.-3.-1984 fra Hans Vinter Kristensen.
Areal 29,4 ha., heraf 6 ha. mose og der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1902 og senere restaureret, der er kostald og svinestald samt
foderhus fra 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg,
hvede, ærter, raps og blomsterfrø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

-236TANDERUPKÆRVEJ 87, "LILLE ALBÆKGÅRD", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf.
97-161420.
VERNER ULDAHL, landmand, født den 18.-9.-1919, søn af Emma og Borgen Uldahl,
gift den 22.-12.-1948 med Lilly Abilgård Jensen, husmor, født den 23.-2.-1923, datter
af Jensine og Anton Jensen. Parret har børnene: Finn, født den 6.-2.-1943, Erling,
født den 25.-10.-1944, Anni, født den 3.-3.-1950 og Nancy, født den 16.-3.-1955.
V.U. er specialarbejder. Han overtog gården i 1963 fra K.M. Jakobsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 12 ha., heraf 6 ha. beplantning og vandhuller.
Stuehuset er opført 1928 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1928 og
desuden er der et hønsehus. Gårdens besætning er på 8 heste.

TANDERUPKÆRVEJ 88, ALBÆK, 7400 HERNING, tlf. 97-161339.
JENS KIRKEGAARD, gårdejer, født den 18.-5.-1927, søn af Kirsten Marie og Anders
Kirkegaard, bor sammen med sin søster, Helga Kirkegaard, husmor, født den 14.-12.1924.
J.K. overtog gården i 1952 fra sine forældre, som købte den i 1925.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1880 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1956 og
svinestald 1975.
TANDERUPKÆRVEJ 92, "KOM
PAGNIGÅRDEN, HAUNSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-161936.
BRØDRENE NIELS OG BERTEL
CLAUSEN, gårdejere, omtales
under Fjelstervangvej 1.
Brødrene overtog gården den 3.11.-1951 fra Kristian Bækgård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
43 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1896 og re
staureret 1965, kostald opført
1970, svinestald 1958 og laden er
bygget efter en brand i 1946.
Gårdens besætning er på 15 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin, desuden er der
20 ungkreaturer og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Fjelstervangvej 1.
TANDERUP MARK 3, SNEJBJERG
7400 HERNING, tlf. 97-168367.
OVE PEDERSEN, landmand, født
den 18.-1.-1932, søn af Marie og
Henrik Pedersen.
O.P. overtog gården i 1987 fra
sine forældre, som købte den i
1930.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1987, kostald opført 1922, lade 1955 og
maskinhus 1982. Gården drives med en kvægprouktion på 8 årskøer, 6 ungdyr og 4
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 40 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TANDERUP MARK 4, SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161586.
HARRY VIUM JENSEN, landmand, født den 31.-5.-1923, søn af Andrea og Kristian
Jensen. H.V.J. er fraskilt, men har børnene: Bent, født den 28.-12.-1959, Birthe, født
den 1.-4.-1964, Bodil, født den 2.-7.-1961, Jørgen, født den 27.-3.-1963 og Ole, født
den 11.-9.-1971.
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H.V.J. overtog gården den 1.-1.-1965 fra Tage Nielsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført 1923 og senere restaureret, kostald opført 1923 og lade 1927.
Gårdens besætning er på 13 rådyr, desuden er der 20 bistader. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TANDERUP MARK 8, TANDERUP MARK, 7400 HERNING, tlf. 97-168424.
MARTIN KORSHOLM PEDERSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1963, søn af Arne og Edel
Korsholm Pedersen.
M.K.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-4.-1987
fra Erik Nielsen.
Areal 38 ha.
Stuehuset er opført 1922 og senere restaureret, kostalden fra 1922 er tilbygget i 1970,
maskinhus opført 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg, hvede, raps og ærter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TANDERUP MARK 11, TANDE
RUP MARK, 7400 HERNING, tlf.
97-161173.
TORBEN GILDBJERG, mekaniker
født den 11.-6.-1956, søn af Ger
da og Thomas Gildbjerg, gift den
31.-5.-1986 med Krista Madsen,
revisor, født den 15.-2.-1957,
datter af Helga og Rudolf Mad
sen. Parret har børnene: Lene,
født den 28.-5.-1983 og Lars,
født den 19.-3.-1989.
T.G. overtog gården den 1.-4.1988 fra Margrethe Serup.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1988, kostald og lade er opført 1922, desuden
er der en garage. Gårdens besætning er på 1 moderfår.

TANDERUP MARK 12, TANDERUP MARK, 7400 HERNING, tlf. 97-168184.
BENT ANDREASEN, landmand og specialarbejder, født den 17.-5.-1958, søn af Karla
og Arne Kr. Andreasen, bor sammen med Anette Laursen, hjemmesyerske, født den
29.-3.-1956, datter af Lilian og Henning Laursen. Parret har sønnen Alex, født den
1.-8.-1988.
B.A. overtog gården den 1.-7.-1985 fra sin bedstemor.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restuareret 1985, kostald opført 1927 og lade 1962.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og hvede. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker og fastbrændselsfyr.
TANDERUPVEJ 34, "SANDERAGER", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161678.
JOHAN BÆKGÅRD, landmand, født den 18.-6.-1944, søn af Ellen og Ejnar Bækgård,
gift den 22.-6.-1968 med Tove Jørgensen, medhjælpende hustru, født den 2.-3.-1946,
datter af Metha og Anton Jørgensen. Parret har børnene: Morten, født den 4.-4.-1969,
Marianne, født den 24.-2.-1973 og Allan, født den 13.-5.-1975.
J.B. er vognmand. Han overtog gården den 1.-1.-1975 fra Kirstine Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostald og lade 1955 samt svinestald 1914. Gårdens
besætning er på 8 ammekøer, 3 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Simmentaler.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-238TANDERUPVEJ 40, "STORE
KRAGSTRUP",
SNEJBJERG,
7400 HERNING, tlf. 97-161605.
ASGER B. SØRENSEN, gårdejer,
født den 19.-7.-1941, søn af Villi
am og Åse Sørensen, gift den 3.11.-1962 med Birthe Jørgensen,
medhjælpende hustru, født den
8.-4.-1940, datter af Amalie og
Viggo Jørgensen. Parret har bør
nene: Ruben, født den 10.-4.1964 og Henriette, født den 25.11.-1968.
A.B.S. driver en mælkepulverforretning. Han overtog gården i 1972 fra Thorvald S.
Nielsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 63,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1822 og restaureret 1970, kostald opført 1916, slagtesvinestald
1960 og lade 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg,
hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

TANDERUPVEJ 42, "KR AGSTRUPLUND", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf.
97-162201.
KURT KRISTENSEN, landmand, født den 17.-12.-1951, søn af Anna og Aksel Kristen
sen, gift den 9.-4.-1977 med Lisbeth Bækgård, pædagog, født den 25.-8.-1955, datter
af Magda og Andreas Bækgård. Parret har børnene: Kim, født den 5.-10.-1982 og
Helle, født den 1.-3.-1988.
K.K. er vurderingsinspektør ved Kreditforeningen. Han overtog gården den 31.-12.—
1978 fra Jens Verner Merrild.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1985, maskinhus opført 1974. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 1
traktor og 1 mejetærsker.
TANDERUPVEJ 46, SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97-161284.
BENT PLAUGBORG, husmand, født den 25.-10.-1931, søn af Kirsten Marie og Niels H.
Plaugborg, gift den 30.-10.-1958 med Else Thomsen, husmor, født den 11.-10.-1935,
datter af Mette og Herman Thomsen. Parret har børnene: Lisbeth, født den
22.-10.-1960, Niels Herman, født den 29.-6.-1963 og Else Marie, født den 30.-10.-1967.
B.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1968
fra Åge Bjerre.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 9,2 ha., der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1973, kostald opført 1979, lade 1929 og 1979.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 23 ungdyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TANDERUPVEJ 57, TANDERUPKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-164215.
JENS EGON RASMUSSEN, landmand og slagteriarbejder, født den 24.-1.-1959, søn af
Asta og Henry og Asta Rasmussen, gift den 2.-8.-1980 med Elly Bang Pedersen,
kontorassistent, født den 23.-1.-1959, datter af Mette og Harald Pedersen. Parret har
børnene: Rasmus, født den 26.-5.-1983, Kristine, født den 22.-4.-1986 samt tvillinger
ne Kasper og Frederik, født den 17.-6.-1988.
J.E.R. overtog gården den 1.-11.-1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført 1908 og senere restaureret og tilbygget, kostalden fra 1908 er
ændret til svinestald i 1974 og laden er fra 1951. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

-239TAVLUNDVEJ 14, "TAVLUNDLUND", RIND, 7400 HERNING,
tlf. 97-128070.
BENT JUUL NYBO, gårdejer,
født den 7.-12.-1933, søn af Ma
rie og Marinus Nybo, gift den
30.-11.1963 med Esther Bækgård
Ottosen, medhjælpende hustru,
født den 29.-7.-1941, datter af
Erna og Jens Kr. Ottosen. Parret
har børnene: Lars Jørgen, født
den 7.-10.-1964, tvillingerne Su
sanne og Asbjørn, født den 2.2.-1967.
B.J.N. er i bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra
Palle Fløe Nørgaard, bedstefaderen har tidligere haft gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1950, tilbygget og restaureret i 1979, kostalden fra 1962 er
ændret senest i 1977, løsdriftstald til ungdyr er opført 1977, svinestalden fra 1972 er
ændret til roehus i 1985, lade opført 1972, maskinhuse 1964 og 1979 samt foderhus
1975, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 deltids medhjælper og
1 skoledreng til hjælp.

TAVLUNDVEJ 15, "VESTER
GUNDERUP", LIND, 7400 HER
NING, tlf. 97-223021.
ARNE NØRLUND PEDERSEN,
gårdejer, født den 29.-7.-1945,
søn af Maren og Jens Nørlund,
gift den 18.-6.-1977 med Rita Sø
rensen, kontorassistent, født den
8.-8.-1954, datter af Mette og
Jouncher Sørensen. Parret har
børnene: Mette, født d. 11.-5.1978, Ina, født den 9.-4.-1980 og
Inge, født den 8.-10.-1982.
A.N.P. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården den 29.-3.-1969
fra sine forældre, som købte den i 1956.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1927, restaureret 1979 og tilbygget 1989, kostalden fra 1927 er
renoveret i 1975, hvor der også blev bygget ungdyrstald, lade opført 1927, maskinhus
1971 og foderhus 1975 og 1981, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 49 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, havre og rug. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 finsnitter, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medarbejder.
TAVLUNDVEJ 17, "GUNNERUPHUS", GUNDERUP, 7400 HERNING, tlf. 97-128023.
GUDMUND ARNOLDSEN, gårdejer, født den 28.-4.-1919, søn af Laura og Jens Mi
chael Arnoldsen, gift den 2.-9.-1949 med Grethe Buus, husmor, født den 20.-11.-1924,
datter af Marius Buus. Parret har børnene: Jens Michael, født den 17.-7.-1950 og Ka
ren Margrethe, født den 18.-5.-1953.
G.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sin far, som
købte den i 1917. G.A.s søn, Jens Michael, har købt halvpart i gården, han er således
3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. skov og mose.

-240Stuehuset er opført 1926, da bygningerne brændte, kostald og lade er ligeledes fra
1926, svinestald 1973 og maskinhus 1965. Gården drives i dag udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, rug og efterafgrøde med sennep. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.

THORUPVEJ 34, 7451 SUNDS, tlf. 97-141154.
STEFFEN KROG, gårdejer, født den 28.-2.-1931, søn af Maren og Peder Krog,
Borbjerg, gift den 15.-11.-1953 med Gerda Kirstine Dalby, medhjælpende hustru,
datter af Magna og Jens Dalby, Tim. Parret har børnene: Peder, født den
29.-12.-1954, Margit, født den 31.-1.-1957, Birthe, født den 6.-3.-1959 og Lars, født
den 23.-5.-1967.
S.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1954 fra
Clemmen Clammensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44,9 ha., der er frasolgt 1,5 ha., 2,5 ha. er skov og 5
ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1947, svinestald 1966, lade 1901 og maskinhuse 1948
og 1961. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 12
slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofer, ærter, raps, byg og hvede. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
THORUPVEJ 38, "THORUP ØSTERGAARD", THORUP, 7451
SUNDS, tlf. 97-141262.
NIELS PEDER ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 30.-7.-1938,
søn af Elna og Jens Østergaard,
Sunds, gift den 21.-8.-1962 med
Birthe Højbjerg, tekstilarbejder,
født den 31.-10.-1939, datter af
Marie og Peder Christensen,
Lind. Parret har børnene: Ellen,
født den 5.-6.-1963, Kurt, født
den 14.-9.-1964 og Karin, født
den 16.-4.-1969.
N.P.Ø. har været klovbeskærer og har været på kurser på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården den 20.-10.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1964, kostald opført 1952, svinestald 1971,
laden fra 1963 er ombygget til svinestald, maskinhus opført 1968, lade og maskinhus
1975. Gårdens besætning er på 6 ammekøer og 7 slagtekalve af racen Limousine,
desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, kornsilo og kold
lufts tørreri. Der bruges medhjælp i høst.
THORUPVEJ 47, "TVÆRMOSEGAARD", TVÆRMOSE, 7451 SUNDS, tlf. 97-141043.
ERIK VESTERGAARD, gårdejer, født den 19.-2.-1935, søn af Laura og Jens Vestergaard, Tværmose, gift den 7.-11.-1959 med Gerda Johansen. Parret har børnene: Lone,
født den 6.-9.-1961, Jens, født den 30.-5.-1964 og Gitte, født den 12.-5.-1969.
E.V. er vurderingsmand for et forsikringsselskab, han har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin far, nuværende ejer er 5.
generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 5 ha. skov og 5 ha.
eng. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1700 og restaureret 1972, kostald, svinestald og lade er opført
1964, kartoffelhuse 1971 og 1978, maskinhuse 1970 og 1971, samt gylletank i 1964.
Gårdens besætning er på 11 ammekøer, 8 ungdyr, 5 slagtekalve og 1 tyr af racen Li-
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mousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, spisekartofler, ær
ter, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kar
toffeloptager, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

TJØRRING HOVEDGADE 95,
"KIRKEGÅRDEN", TJØRRING,
7400 HERNING, tlf. 97-267008.
HARALD BORUP, landmand,
født den 19.-2.-1929, søn af Othilde og Oens Borup, gift den 9.4.-1954 med Ruth Irene Kristen
sen, husmor, født den 6.-7.-1932,
datter af Bodil Marie og dens
Fonnesbek Kristensen. Parret har
børnene: Ingrid og Ellen.
H.B. overtog gården den 9.-5.-1967 fra sine svigerforældre, som købte den i 1931.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 39 ha., heraf 6,6 ha. granskov.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1970, kostalden er opført omkring 1877 og
restaureret 1950, lade opført 1900 og maskinhus 1971. Gårdens besætning er på 26
ungkreaturer af racen SDM, desuden er der ca. 40 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOKSVIGVE3 9, "TOKSVIGGÅRD", TOKSVIG, 7400 HERNING, tlf. 97-149239.
HANS PLESNER, landmand og læge, født den 21.-1.-1918, gift med Grethe.
H.P. overtog gården den 1.-6.-1984 fra Halvor Lauridsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 65 ha., heraf 27 ha. skov, eng og mose samt mergel
grave og hede.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret 1979, kostalden og ladens alder er
ukendt. Gårdens besætning er på 4 Islandske avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, rug, ærter, raps og oliehør. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOKSVIGVE3 14, "NY TOKSVIG", ARNBORG, 7400 HERNING, tlf. 97-149371.
HENRIK CLEMENT, gårdejer, født den 23.-6.-1961, søn af Gerda og Otto Clement,
gift den 30.-7.-1988 med Lis Christensen, økonoma, født den 5.-3.-1966, datter af
Birthe og Ernst Christensen.
H.C. arbejder som landbrugsmedhjælper og har været på Dalum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-6.-1989 fra Anna og Otto Stampe.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 39,1 ha., der er udlejet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1985, kostalden fra 1964 er ændret til slagtesvinestald i 1989/90, lade opført 1914 og maskinhus 1977, det er senere tilbygget.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, kartofler, rug, hvede og vinterraps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOKSVIGVE3 16, "LINDEGÅRD" TOKSVIG, 7400 HERNING, tlf. 97-149104.
KRISTIAN SUNESEN, gårdejer, født den 6.-7.-1923, søn af Nikoline og Karl Kristian
Sunesen, gift den 24.-2.-1953 med Elly Dora Vedel Snejbjerg, husmor, født den
28.-9.-1922, datter af Anne Marie og Kristian Karlsen Snejbjerg. Parret har børnene:
Karsten, født den 25.-6.-1956 og Else Marie, født den 7.-11.-1959.
K.S. har været på landbrugskursus. Han overtog gården den 7.-11.-1959 fra Tine
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha., heraf 1,5 ha. eng. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret senest i 1973, kostald opført 1945, kartoffel
hus 1963, lade 1953, maskinhuse 1959 og 1982, desuden er der gylletank.
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ARNBORG, 7400 HERNING, tlf.
97-149102.
SIGURD SØRENSEN, gårdejer,
født den 1.-4.-1913, søn af Anne
Marie og Søren Sørensen, gift i
1939 med Thyra Julie Nielsen,
husmor, født den 9.-7.-1915, dat
ter af Nielsine og Niels M. Niel
sen. Parret har børnene: Villy,
født i 1939, Vera, født i 1945 og
Robert, født i 1948.
T.J.N. døde i 1981.
S.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1958 fra Abel Madsen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 45,7 ha., heraf 4 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1927 og senere restaureret, kostalden fra 1840 og senere tilbyg
get, lade opført 1890 og senere tilbygget, desuden er der hestestald, traktorhus og
maskinhus. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo samt kold lufts tørreri.
TORNVIGVEJ 10, ARNBORG,
7400 HERNING, tlf. 97-181404.
KRISTIAN TORNVIG CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 15.-3.-1947,
søn af Karen og Peder Christen
sen, Arnborg, gift den 20.-4.-1974
med Lis Sørensen, husmor, født
den 18.-9.-1949, datter af Karen
og Heller Sørensen, Korstoft.
Parret har børnene: Anette, født
den 3.-10.-1977 og Torben, født
den 17.-10.-1980.
K.T.C. overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation
på gården, som har været i slægtens eje i ca. 150 stk. år.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 65,3 ha., heraf 10 ha. skov og eng. Der er forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1984, svinestalde er opført 1958 og 1959,
kartoffelhus 1968, lade 1942 og maskinhus 1977, der er gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 meje
tærsker, 3 vandingsmaskiner, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

TOSMOSEVEJ 9, ØRRE, 7400 HERNING, tlf. 97-136143.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-6.-1920, søn af Ane Katrine og Christian
Michael Christensen, Ørre, gift den 9.-5.-1948 med Kirstine Knudsen, husmor, født
den 6.-8.-1920, datter af Marie Katrine og Kristian Knudsen, Spjald. Parret har bør
nene: Anne Marie, født den 10.-9.-1948, Kirsten Irene, født den 29.-10.-1950, Jens
Michael, født den 1.-4.-1953, Oda Birgitte, født den 1.-1.-1957 og Tommy Asbjørn,
født den 3.-3.-1962.
J.C. har arbejdet som rørlægger, han har været på St. Restrup Husmandsskole. Han
overtog gården den 1.-1.-1947 fra sin far.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 32 ha., heraf 0,5 ha. skov og 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1935, kostald 1958 og lade 1931. På gården er der 1 traktor.
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TOSMOSEVEJ 16, "TOSMOSE
GÅRD", TOSMOSE, 7400 HER
NING, tlf. 97-136201.
VIGGO NIELSEN, gårdejer, født
den 9.-10.-1942, søn af Amalie
Augusta og Jens Peter Nielsen,
gift den 11.-3.-1966 med Anne
Kristine Billeskov, født den 11.3.-1946 datter af Martine Marie
og Robert Billeskov. Parret har
børnene: Gerda, født den 2.-8.1966, Poul, født d. 22.-10.-1967,
Ejgil, født d. 27.-12.-1968, Bent,
født den 2.-7.-1972 og Kim, født den 6.-6.-1974.
V.N. har maskinstation. Han overtog gården den 11.-5.-1966 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostald og lade 1979 samt maskinhus 1977. Gårdens besæt
ning er på 6 ammekøer og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er fabrikskartofler, ærter, hvede og byg. Gården drives som maskinstation og
der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 3 finsnittere, 1 kartoffelopta
ger, 1 roeoptager med tank samt varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Skær
bæk Mølle på 37 ha., stuehuset er fra 1855.

TOTHØJVEJ 1, "ALBÆK GL. TEGLVÆRK", SNEJBJERG, 7400 HERNING, tlf. 97161138.
JENS AASTRUP, gårdejer, omtales under Albækvej 38.
3.AA. overtog gården i 1969.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 6 ha., heraf 2,5 ha. lergrave.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1969, kostald opført 1952. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Den drives
sammen med Albækvej 38.
TOTHØJVEJ 9, "FOLAGER", AL
BÆK, 7400 HERNING, tlf. 97161463.
JENS NIELSEN, gårdejer, født
den 27.-5.-1927, søn af Birthe og
Niels Kr. Nielsen, gift den
6.-11.-1956 med Ragnhild Ander
sen, husmor, født den 30.-4.-1929,
datter af Hilda og Steffen Ander
sen. Parret har børnene: Torben,
født den 21.-2.-1960, Svend, født
den 22.-7.-1962 og Lars, født den
18.-9.-1963.
J.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra sine forældre, som købte den i
1917. Ejendomsskyld 850.000. Areal 19,8 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1958, kostalden fra 1925 er ombygget til
svinestald i 1970, svinestald opført 1972 og maskinhus 1954. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 400 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
TOTHØJVEJ 10, ALBÆKGÅRDE, 7400 HERNING.
SVEN ERIK HOLM, lærer, født den 18.-3.-1946, søn af Anne og Niels Holm, gift den
29.-12.-1970 med Gerda Østergård, lærer, født den 2.-3.-1949, datter af Lone og
Kristian Østergård. Parret har børnene: Niels Kristian, født den 2.-11.-1974, Birgitte,
født den 13.-2.-1976 og Jens Henrik, født den 24.-5.-1980.
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for høns, ænder og gæs. Han overtog gården i 1970 fra sine
svigerforældre, som købte den i
1952.
Ejendomsskyld 470.000. Areal
1,5 ha.
Stuehuset er opført 1928 og re
staureret senest i 1983, kostal
den er inddraget til beboelse,
svinestalden er indrettet til duer
og der en lade fra 1959. Gårdens
besætning er på 80 par avlsduer til dueproduktion, desuden er der 100 avlshøns, det er
samme race, men der er flere størrelser og hønsene er på udstilling flere gange årligt.

TOTHØJVEJ 11, "ØSTER ALBÆK", SNEJBJERG, 7400 HERNING.
GUNNAR THOMSEN, gårdejer, født den 25.-8.-1960, søn af Grethe og Åge Thomsen.
G.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 19.-8.-1985 fra
Kristian Meldgård Madsen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1976, avlsbygningerne bestående af kostald,
svinestald og lade er fra 1912. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg og raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

TOTHØJVEJ 14, "ALBÆKMOSEGÅRD", ALBÆK, 7400 HERNING,
tlf. 97-161459.
RICHARDT PEDERSEN, gårdejer,
født den 29.-3.-1927, søn af Ane
og Peder Knudsen Pedersen, gift
den 13.-5.-1954 med Inger Lind,
medhjælpende hustru, født den
9.-12.-1933, datter af Anna og
Jens Lind. Parret har børnene:
Birgit, født den 8.-3.-1955, Han
ne, født den 9.-4.-1957, Kaj, født
den 4.-6.-1961, Britta, født den
12.-6.-1964 og Dorte, født den
8.-3.-1968.
I.L. har været medlem af Menighedsrådet. R.P. har været på Haslev Højskole med
landbrugsfag og er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra
Niels Jensen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf 4 ha. brunkulslejer.
Stuehuset er opført 1968, kostalden fra 1930 er ændret til harestald i 1977,
goldsostald opført 1966, smågrisestald 1972, slagtesvinestald 1977, lade 1930 og
maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres
ca. 1.050 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRÆLUNDVEJ 8, "DALTOFT",
TRÆLUND, 7400 HERNING, tlf.
97-121431.
KAROLINE JESPERSEN, gårdej
er, datter af Inger Maria og
Søren Krøjgård, Flensborg, gift
den 25.-11.-1950 med Rudolf Jes
persen, født den 7.-12.-1919, søn
af Jesper Vejen Jespersen. Par
ret har børnene: Birgit, født den
15.-6.-1954, Søren, født den 1.-
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7.-1958 og Jesper, født den 3.3.-1963.
Karoline Jespersen overtog gården den 1.-11.-1950 fra Ole Lund Vestergaard.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 13,8 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1912, avlsbygningerne består af kostald, svinestald og lade, der er
fra 1912.

TRÆLUNDVEJ 13, TRÆLUND,
7400 HERNING, tlf. 97-128251.
BERNHARDT JACOBSEN, gård
ejer, født den 8.-8.-1929, søn af
Maria og Peter Jakobsen, gift d.
29.-1.-1955 med Paula Olsen, dat
ter af Maria og Johannes Olsen.
Parret har børnene: Elly, født d.
24.-7.-1959, Kari, født den 9.-6.1963 og Egon, født d. 8.-3.-1967.
B.J. er specialarbejder ved Her
ning Kommune. Han overtog går
den den 1.-12.-1954 fra Henry
Mogensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1933, kostalden fra 1933 er ombygget og tilbygget senest i 1965,
lade 1933 og maskinhus 1965.
TRÆLUNDVEJ 17, SØNDERAGER, 7400 HERNING, tlf. 97-128441.
HOLGER PEDERSEN, landmand, født den 11.-1.-1940, søn af Peder Anton Kristian
Pedersen, Tjørring, gift den 11.-9.-1965 med Irma Rita Madsen, husmor, født den
19.-6.-1942, datter af Henrik Vilhjelm Madsen, Svenstrup. Parret har børnene: Lene
Lisbeth, født den 28.-9.-1970 og Bodil Irene, født den 19.-10.-1971.
H.P. overtog gården den 25.-3.-1965 fra Jens Christian Andersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 4 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1934, tilbygget og moderniseret senest i 1977, kostalden fra 1934
er tilbygget i 1966, slagtesvinestald og ungdyrstald er opført 1971, den gamle stald er
ombygget til malkekøer i 1975, ungdyrstald ombygget i 1979, lade opført 1938,
maskinhus 1977, foderhus 1983 og der er gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 20
høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TRÆLUNDVEJ 18, "HEGNSGAARD", TRÆLUND, 7400 HER
NING, tlf. 97-122389.
CHRISTIAN NIELSEN, født den
13.-3.-1917, søn af Andreas Niel
sen, Idum, gift den 21.-11.-1947
med Minna Nielsen, født d. 13.7.-1919, datter af Lars Nielsen,
Hollingholt. Parret har børnene:
Elisabeth, Ingelise, Lars, Birthe
og Lena.
C.N. har været på højskole med
landbrugsfag. Gården blev oprindeligt udstykket fra Østergaard i Trælund.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er restaureret i 1954, avlsbygningerne består af kostald, svinestald, stak
lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 van
dingsmaskine og plansilo med varm lufts tørreri.
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NING.
I/S NIELS OG CHRISTIAN KJÆR,
gårdejere.
N.K. er født den 28.-1.-1939 og
C.K. den 29.-3.-1944.
N.K. er farver og har været på
landbrugsskole. C.K. har været
på Hammerum Landbrugsskole.
Brødrene overtog gården den
1.-7.-1968 fra Kirstine og K.
Lund Kjær.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
78 ha., heraf 8,3 ha. eng og 3
ha. skov.
Stuehuset er opført 1948, kostalden fra 1933 er restaureret 1974,
hvor også svinestalden fra 1935 blev restaureret, lade opført 1912 og maskinhus 1952.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 130 stk. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, kartofler, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 vandingsma
skine og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRÆLUNDVEJ 35, "GODTHAAB", TRÆLUND, 7400 HERNING, tlf. 97-120969.
ANKER VANG, gårdejer, født den 13.-10.-1918, søn af Sidsel og Peter Vang, Trælund,
gift den 24.-10.-1948 med Edel Brun, født den 9.-1.-1928, datter af Inger og Chresten
Brun, Vester Hæsinge. Parret har børnene: Carsten, født den 11.-9.-1953 og Ole, født
den 16.-4.-1959.
A.V. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1947 fra sin
far.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 17,7 ha., heraf 3,3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1960, kostalde 1924, 1956 og tilbygget i 1961, laden er fra 1916.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, byg og hvede.
Der er 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRÆLUNDVEJ 38, "NØREAGERGÅRD", TRÆLUND, 7400 HER
NING, tlf. 97-124281.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer,
født den 12.-2.-1935, søn af Abelone og Ole Nielsen, gift den 1.9.-1961 med Eva Kjær, presser,
født den 29.-12.-1936, datter af
Kirstine og Lund Kjær. Parret
har børnene: Bjarne, født den
31.-1.-1962 og Anni, født den
25.-10.-1963.
G.N. overtog gården den 5.-8.-1961 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov og 4 eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret senest i 1975, kostald opført 1928, lade 1933
og maskinhus 1966. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres
ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1
traktor, 1 vandingsmaskine og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

TVÆRMOSEVEJ 2, "BIRKELUND", SUNDS ØSTERMARK, 7451 SUNDS, tlf. 97-141214.
HENNING KRISTENSEN, gårdejer, født den 12.-8.-1939, søn af Olga og Aksel
Kristensen, Sunds, gift den 27.-11.-1965 med Allis Nielsen, husmor, født den
15.-9.-1942, datter af Anna og Christian Nielsen, Herning. Parret har børnene: Jens,
født den 22.-9.-1966, Lars, født den 3.-3.-1968, Ole, født den 5.-11.-1971, Lene, født
den 9.-10.-1974 og Heidi, født den 26.-7.-1981.
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Henning Kristensen overtog gården den 1.-8.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40,5 ha., heraf 3 ha. eng, plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1931 og senest restaureret i 1977, kostalden fra 1931 er ombygget
til svinestald i 1979, kartoffelhus opført 1942, lade 1931 og maskinhus 1971. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter og byg. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, plansilo og varm
luftstørreri samt halmfyr.
ULDJYDEVEJ 29, "SKOVGAARD"
BIRK, 7400 HERNING, tlf. 97116023.
ANDERS STENGAARD KIRKEGAARD, gårdejer, født den
29.-1.-1941, søn af Ada og Peter
Stengaard Kirkegaard, gift den
18.-11.-1972 med Karen Annelise
Bay Simonsen, medhjælpende hu
stru, født den 16.-5.-1941, datter
af Martha B. og Viggo Simonsen.
Parret har børnene: Lars, født
den 13.-9.1973 og Henrik, født
den 4.-4.-1977.
A.S.K. har været på Ribe Kærgård Landbrugsskole, Han overtog gården den 1.-1.-1972
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 32 ha., heraf 4 ha. eng og mose. Der er forpagtet 14
ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret senest i 1988, kostalden fra 1956 er ændret
til smågrisestald i 1972, sostalden fra 1975 er ændret til slagtesvinestald, farestalden
fra 1962 er ændret 1987, goldsostald opført 1977, laden fra 1962 er restaureret,
maskinhuset er fra 1984, og gylletank fra 1987. Gården drives med en svineproduktion
på 90 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise og 1.100 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

VARDEVEJ 17, "BÆKGÅRD", RIND, 7400 HERNING, tlf. 97-225003.
BO BÆKGAARD, gårdejer, født den 28.-6.-1948, søn af Elly og Frede Bækgaard, gift i
1981 med Birgit Koldby Kristiansen, assistent, født den 25.-7.-1949, datter af Hilda og
Lars Kristiansen. Parret har sønnen Christian, født den 22.-7.-1981.
B.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1979 fra
Ejnar Merrild.
Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1980, kostalden fra 1908 bruges til gartneri,
laden fra 1908 bruges til grøntlager og maskinhuset er fra 1987. Gården drives som
frilandsgartneri med grøntsager, desuden er der afgrøder af byg, hvede, ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Der er nogle skolebørn til hjælp en gang imellem.

VARDEVEJ 23, "STORE HAMBORG", RIND, 7400 HERNING, tlf. 97-124035.
KARL JOHANNES MADSEN, gårdejer, født den 25.-7.-1917, søn af Anna Margrethe
og Kristian Madsen, gift den 5.-11.-1946 med Anne Marie Jørgensen, husmor, født den
28.-1.-1921, datter af Karen og Niels Jørgensen. Parret har børnene: Svend Erik, født
den 30.-3.-1949, Karen Margrethe, født den 14.-6.-1955 og Anne Lise, født den
29.-1.-1961.
K.J.M. overtog gården den 1.-10.-1946 fra Albert Rosenkvist og Jens Kr. Østergård.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret senest i 1972, avlsbygningerne
bestående af kostald, svinestald og lade er fra 1928, desuden er der et maskinhus. På
gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 træfyr.
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VARDEVEJ 34, NR. VEJEN,
7400 HERNING, tlf. 97-164016.
PEDER KNUDSEN, gårdejer,
født den 31.-1.-1927, søn af Petrine og Knud Knudsen, gift den
29.-12.-1955 med Tonni Clausager Hagelskjær, vaskerimedhjæl
per, født den 4.-3.-1934, datter
af Katrine og Jens Hagelskjær.
Parret har børnene: Jens, født
den 13.-2.-1958, Lone, født den
29.-1.-1961 og Jane, født den
22.-6.-1965.
P.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-11. -1955 fra
Kristian Okkels.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført 1934 og senere restaureret og tilbygget, kalvestald opført 1973,
slagtesvinestald 1963, svinestald 1960, lade 1969, maskinhuse 1959 og 1978, der er
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1250 stk., desuden er der
150 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
VARDEVEJ 40, "VESTER SKJOLD
BORG", NR. VEJEN, 7400 HER
NING, tlf. 97-164005.
JØRGEN KROGSTRUP, gårdejer,
født den 10.-4.-1944, søn af An
na og Hans Krogstrup, gift den
26.11.-1969 med Inger Kjeldgård
Nielsen, lærer, født den 30.-11.1947, datter af Anna Marie og
Sigvald Nielsen. Parret har børne
ne: Anne Marie, født den 27.-6.1971, Jens, født den 9.-11.-1974
og Jesper, født den 21.-2.-1977.
J.K. har været på Lægård Landbrugsskole, han er medlem af skolenævnet og skolekom
missionen. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sin far, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 30 ha., der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført 1904 og tilbygget senest i 1977, kostalden fra 1947 er ændret til
forfedestald, sostalden fra 1971 er ændret til smågrise i 1980, sostald opført 1980,
slagtesvinestald 1972 og 1974, smågrisestald 1975, goldsostald 1982, lade 1978 og
maskinhus 1975, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer,
der produceres ca. 1.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt silo og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VARDEVEJ 42, "HAUSLUND", STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164103.
BENT og KRISTIAN CORNELIUSSEN, gårdejere.
B.C. er født den 14.-2.-1933, søn af Mathilda og Christian Hauge Corneliussen, gift
den 28.-5.-1958 med Lydia Funch Petersen, medhjælpende hustru, født den 7.-9.-1934,
datter af Klara og Gunnar Funch Petersen. Parret har børnene: Lone, født den
29.-4.-1960, Kristian, født den 8.-3.-1963 og Helle, født den 29.-7.-1968.
B.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforeningen
og overtog gården den 1.-11.-1963 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som kom i familiens eje i 1884. Sønnen Kristian er nu medejer af gården,
som i dag drives som I/S. K.C. har været på Hammerum landbrugsskole, og er 4.
generation.
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2.300.000. Areal 42 ha., der er
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1910 og re
staureret flere gange, senest i
1968, kostald opført 1977, svine
stald 1930, lade 1929, maskinhus
1978, fodehus 1976, samt 2 gyl
letanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 60
ungdyr og 26 slagtekalve af ra
cerne SDM og RDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på
800 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og
byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Gården drives
sammen med Albækhedevej 58, Kibæk.

VARDEVE3 47, "HEDEAGER",
STUDSGÅRD, 7400 HERNING,
tlf. 97-164040.
KRISTIAN VESTERGÅRD, gårdej
er, født den 13.-3.-1923, søn af
Laurine og Erik Vestergård, gift
den 8.-8.-1947 med Margrethe
Stoubæk Andersen, medhjælpen
de hustru, født den 21.-11.-1922,
datter af Hariet og Anders Stou
bæk Andersen. Parret har dat
teren Solveig, født den 21.-9.1959.
K.V. har været på Ryslinge Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-8.-1947 fra Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1969, kostalden fra 1955 er ændret til sostald i 1978, hvor der
også blev bygget slagtesvinestald, der er indrettet løbeafdeling i det gamle stuehus og
der er en smågrisestald, desuden er der en lade fra 1963 og maskinhus 1983. Gården
drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 700
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

VARDEVE3 49, "SØNDERAGER",
RIND, 7400 HERNING, tlf. 97164370.
KNUD IVERSEN, gårdejer og
postbud, født den 26.-6.-1953,
søn af Anne og Niels Iversen,
gift den 10.-11.-1984 med Bente
Lerkenborg Mortensen, boghandler
medhjælper, født den 16.-2.-1961,
datter af Astrid og Hans Morten
sen.
K.I. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1984 fra Marius
Lauridsen.
Areal 38 ha., heraf 5 ha. mose og skov.
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"Sønderager"s stuehuset er opført 1927 og restaureret 1986, kostalden er fra 1915,
svinestald og lade 1927 samt maskinhus 1989. Gården drives udelukklende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.
VARDEVEJ 53, VALSGÅRD,
7400 HERNING, tlf. 97-164044.
JENS KORSHOLM JEPPESEN,
gårdejer, født den 8.-9.-1914,
søn af Anna og Anton Korsholm
Jeppesen, gift den 15.-11.-1939
med Edel Marie Sørensen, hus
mor, født den 26.-3.-1919, dat
ter af Anna og Kristian Søren
sen. Parret har børnene: Hugo,
født den 28.-11.-1943, Anna,
født den 13.10.-1944, Jytte, født
den 31.-12.-1945, Grethe, født
den 28.-5.-1947,Henning, født
den 2.-1.-1958 og Arne, født den 8.-2.-1961. E.M.S. døde i 1980.
J.K.J. overtog gården den 15.-9.-1939 fra Kr. Mikkelsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1880, restaureret og tilbygget 1972, kostald opført 1945, svine
stald 1967, lade 1912 og maskinhus 1951. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
VARDEVEJ 58, "VOLSGÅRD NY
GÅRD", STUDSGÅRD, 7400 HER
NING, tlf. 97-164151.
DYNES KAAE, gårdejer, født
den 10.-3.-1927, søn af Elna og
Karl Kaae, gift den 13.-4.-1957
med Edith Thomsen, husmor,
født den 15.-10.-1927, datter af
Petra og Kristian Thomsen. Par
ret har børnene: Karl Kristian, f.
den 7.-1.1959, Anna Marie, f.
den 5.4.-1961 og Karen, f. den
30.-7.-1961.
D.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1959 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1914.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 66 ha., heraf 38 ha. hede.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1979, avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade alle fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
VARDEVEJ 60, "NY VOLSGÅRD",
STUDSGÅRD, 7400 HERNING,
tlf. 97-164034.
KELD BRUUN HANSEN, arki
tekt, født den 21.-7.-1955, søn
af Jane og Bernhard Bruun Han
sen, bor sammen med Annette
Feiland, afspændingspædagog,
født den 30.-4.-1951, datter af
Inge og Verner Felland. Parret
har børnene: Katrine, født den
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2.-9.-1986 og Asger, født den 21.-6.-1988.
Keld Bruun Hansen overtog gården den 1.-7.-1983 fra sine forældre, som købte den i
1947.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 63 ha., heraf 38 ha. hede og skov. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1886 og senere restaureret, kostald opført 1914, svinestald 1959,
lade 1886 og maskinhus 1964.
VESTERLINDVEJ 32, "KRISTIANSMINDE", LIND, 7400 HERNING.
FLEMMING PANDURO, proprietær, omtales under Foldagervej 17.
F.P. overtog gården i 1966 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er fra solgt 5 ha.
Stuehuset er opført 1948 og restaureret 1972, kostald opført 1938, svinestald 1968,
lade 1947 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg, hvede, ærter, raps og frø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 deltids medhjælp på
gården, som drives sammen med Foldagervej 17, Sinding.
VESTERLINDVEJ 33, "GRANLY",
VESTERLIND, 7400 HERNING,
tlf. 97-124092.
GUNNAR CHRISTENSEN, gårdej
er, født den 6.-8.-1934, søn af
Johanne og Richard Christensen.
G.C. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 11.-6.-1971 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i
1908.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1973, kostalden fra 1918 er tilbygget i 1959
og moderniseret i 1973, lade opført 1883, maskinhus 1979 og der er en køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo og varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper.

VESTERLINDVEJ 35, "TRENDMO
SEHUS", RIND, 7400 HERNING,
tlf. 97-121219.
GERT JENSEN, butiksassistent,
født den 21.-5.-1961, søn af Ida
og Vagn Jensen, bor sammen
med Ruth Toftdal Sørensen, syge
hjælper, født den 14.-4.-1957,
datter af Signe og Peter Søren
sen. Parret har sønnen Thomas,
født den 17.-10.-1989.
G.J. overtog gården den 1.-5.1986 fra Harry Vestergård.
Areal 12 ha.
Stuehuset er opført 1879 og restaureret senest i 1988, kostald og lade er opført 1960,
svinestald 1879 og maskinhus 1940. Gårdens besætning er på 2 årssøer, der produceres
ca. 40 slagtesvin, desuden er der 4 ammekøer, 3 ungdyr og 18 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og grøntsager. Der er 2
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
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tlf. 97-124144.
POUL APPEL, gårdejer, født den
31.-7.-1937, søn af Dagmar og
Hans Appel, gift den 21.-4.-1962
med Ruth Ottosen, medhjælpende
hustru, født den 27.-2.-1935, dat
ter af Nina og Robert Ottosen.
Parret har sønnen Karsten, født
den 3.-1.-1967.
P.A. har været på Hammerum
Landbrugsskole.
Han overtog gården den 15.-3.-1962 fra Jens Vesterager.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 22 ha., heraf 3,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1973, kostald og lade er opført 1937, maskin
hus 1983 og der er en svinestald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 17 årskøer og 15 ungdyr af racen RDM og Jersey, svineproduktionen er på
10 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VESTERLINDVEJ 39, "RINDDAL", LIND, 7400 HERNING, tlf. 97-128865.
BENT BECH, landmand, født den 13.-5.-1944, søn af Svend Bech, gift i 1975 med
Karen Stær Nielsen, jordemoder, født den 11.-7.-1947, datter af Anna og Jens Stær
Nielsen. Parret har sønnen Morten, født den 24.-11.-1977.
B.B. er seminarielektor og medlem af skolenævn samt skolekommission. Han overtog
gården i 1984 fra Jørgen Munk.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1976 og moderniseret i 1987, kostald opført 1926 og lade 1956.
Gårdens besætning er 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og savsmuldsfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
VESTERLINDVEJ 41, "NY SIIG,
RIND, 7400 HERNING, tlf. 97124115.
ARNE THALUND MADSEN, gård
ejer, født den 19.-8.-1916, søn af
Birtha og Mads Thalund Madsen,
gift den 1.-3.-1956 med Jenny
Jensen, husmor, f. den 31.-3.-1927,
datter af Ane Katrine og Jens
Kr. Jensen. Parret har børnene:
Preben, født den 14.-5.-1957 og
Leif, født den 7.-5.-1959.
A.T.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1949
fra Esra Nielsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1965, kostalden fra 1907 er ændret og til
bygget i 1956, lader er opført 1907 og 1954 samt maskinhus 1960. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter
og rug. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

VESTERMARKEN 41, "FRUENSGAARD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147075.
LARS OVE KRAGH, gårdejer, født den 5.-12.-1955, søn af Inger og Niels Kragh, gift
den 4.-12.-1976 med Birgit Møller, medhjælpende hustru, født den 9.-2.-1958, datter
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af Jytte og Emil Møller. Parret
har børnene: Christina, født den
26.-6.-1977,
Jeppe, født den 18.-12.-1978 og
Jonas, født den 16.-11.-1983.
Lars Ove Kragh har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-5.-1978
fra Valdemar Villumsen.
Areal 30 ha., heraf 8 ha. skov
og mose.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1980, kostalden er ombygget til søer i 1979,
hvor der også blev bygget ny sostald, klimastald og slagtes vinestald er opført 1987,
laden er tilbygget 1957 og maskinhuset er fra 1980. Gården drives med en svinepro
duktion på 130 årssøer, der produceres ca. 2.600 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, kartofler og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsan
læg og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERMARKEN 43, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147153.
KRISTIAN MOESGAARD, landmand og specialarbejder, født den 15.-1.-1953, søn af
Ella og Arne Lund Moesgaard, gift den 24.-5.-1975 med Ulla P. Bach Pedersen,
husmor, født den 24.-10.-1955, datter af Ruth Pedersen. Parret har børnene: Henrik,
født den 21.-4.-1976, Mette, født den 21.-5.-1978, Anders, født den 17.-5.-1979 og
Michael, født den 3.-6.-1983.
K.M. er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-6.-1982 fra sin far,
som købte den i 1976.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 13 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1983, kostald og lade er opført 1912 og
garage 1985.
VESTERMARKEN 45, "MALMKJÆRGAARD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf.
97-147155.
VILLY KRUSE HANSEN, landmand, født den 28.-6.-1932, søn af Frederikke og Julius
Hansen, gift den 7.-3.-1969 med Inge Sørensen, syerske, født den 6.-12.-1946, datter
af Karen og Karl S. Sørensen. Parret har børnene: Anne-Marie, født den 5.-10.-1967
og Charlotte, født den 28.-8.-1969.
V.K.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1986 fra
Verner Wurts.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 48,4 ha., heraf 15 ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988, kostalden fra 1920 er om bygget 1973,
svinestalden fra 1902 er ændret i 1976, kartoffelhus og maskinhus er opført 1978,
laden fra 1920 er ændret i 1955 og foderhuset er fra 1979. Gården drives med en
ammekobesætning på 22 ammekøer, 10 ungdyr og II slagtekalve af racen DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERMARKEN 49, "VIDUMGAARD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147338.
THORKILD MOESGAARD, gårdejer, født den 19.-7.-1950, søn af Ella og Arne
Moesgaard, gift den 7.-12.-1974 med Nina Maul, medhjælpende hustru, født den
23.-3.1956, datter af Sigrid og Sigfred Maul. Parret har børnene: Mogens, født den
29.-3.-1977, Kurt, født den 5.-7.-1979, Stig, født den 10.-6.-1983 og Jan, født den
13.-3.-1986.
T.M. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
11.-6.-1973 fra Johannes Moesgaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 58,5 ha., heraf 7 ha. hede, mose og skov. Desuden er
der lejet 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senest restaureret 1988, kostalden fra 1900 er
ændret til oplagsrum og lignende, svinestalden fra 1976 er ændret til kalve og kvier i
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ændret til kostald i 1983, lade
opført 1900, maskinhus 1984 og
foderhus 1990, desuden er der en
gylletank. "Vidumgård" drives
med en kvægproduktion på 55
årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, havre, raps og ærter. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg, 1 roeoptager
med tank, gastæt silo og fast
brændselsfyr. På gården er 1 fast
medhjælper.
VESTERMOSEVEJ 40, ØRRE,
7400 HERNING, tlf. 97-136108.
EIGIL ANDERSEN, gårdejer,
født den 23.-4.-1955, søn af Ane
Margrethe og Eskild Andersen,
gift den 8.-12.-1979 med Dorit
Blindkilde Andersen, husmor,
født den 22.-7.-1959, datter af
Ingrid Frølund og Kristian Blind
kilde. Parret har børnene: Kim,
født den 24.-1.-1981, Rikke, født
den 30.-6.-1983 og Rasmus, født
den 24.-6.-1986.
E.A. har været på Bygholm Landbrugsskole og på udveksling i Canada. Han overtog
gården den 1.-5.-1978 fra Niels og Evald Moesgård Pedersen. Ejendomsskyld 2.200.000.
Areal 22,7 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1908 og tilbygget og restaureret 1986, s vinestalden fra 1966 er
ombygget i 1978, nye stalde er opført 1979, 1981, 1983, 1986 og 1989, der er bygget
ny lade efter en brand i 1985 og maskinhuset er fra 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 230 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og der produceres ca.
5.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor,
andel i mejetærsker, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fodermester.

V. FASTRUPVEJ 7, "ELMEGÅRD", FASTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-116323.
POUL SØNDERGAARD, gårdejer, født den 20.-4.-1929, søn af Katrine og Søren
Søndergaard, gift den 28.-6.-1958 med Anna Andersen, medhjælpende hustru, født den
9.-7.-1936, datter af Helga og Anders Andersen. Parret har børnene: Ole, født den
28.-7.-1959 og Kurt, født den 18.-9.-1962. P.S. er vurderingsinspektør for Kreditfor
eningen Danmark. Han overtog gården den 1.-5.-1958 fra Knud Madsen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov. Desuden
er der lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostalden fra 1934 er ændret i 1967, sostalden er fra 1962,
slagtesvinestald 1948, lade 1973, maskinhuse 1963 og 1975 og silohus 1982. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og kartofler.
Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1
skårlægger, 1 rendegraver, gastæt silo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der
er 2 faste medarbejdere på gården, som drives sammen med Fastrupvej 13.
V. FASTRUPVEJ 9, "STENSGAARD", FASTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-119916.
SVEND AAGE PASGAARD, gårdejer og kvægavlskonsulent, født den 10.-5.-1946, søn
af Marie og Adolf Pasgaard, gift den 29.-11.1969 med Birgitte Østergaard Nielsen,
medhjælpende hustru, født den 7.-1.-1949, datter af Jenny og Hans Østergaard Niel
sen.
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Parret har børnene: Christian,
født den 6.-6.-1974, Thomas,
født den 19.-8.-1976, Martin,
født den 10.-4.-1978 og Henriet
te, født den 18.-12.-1981.
Svend Aage Pasgaard er cand.agro.
Han overtog gården den 1.-1.-1986
fra Ernst Eliassen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
21 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1932, kostal
den fra 1930 er tilbygget i 1977,
ungdyrstald opført 1977, lade
1900
og maskinhus 1977. Gårdens besætning er på 88 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, plansilo og halmfyr.
V. FASTRUPVEJ 10, "RYKJÆR", NR. FASTRUP, 7400 HERNING.
VAGN GØTZSCHE, gårdejer, født den 7.-4.-1948, søn af Henny og Valdemar Gøtzsche
Jensen, gift den 11.-5.-1974 med Magda Nedergaard Jensen, sygeplejerske, født den
6.-12.-1951, datter af Ellen og Aksel Jensen. Parret har børnene8 Torben, født den
20.-11.-1975, Helle, født den 4.-10.-1977 og Mette, født den 22.-4.-1984.
V.G. er tekstilarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 25.-4.-1974 fra Dorthe Damholt.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 19,2 ha. og der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1913 og om- og tilbygget i 1979, kostalden er fra 1976, den gamle
stald er ombygget til ungdyr i 1978, lade opført 1913, maskinhus 1964 og foderhus
1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps
og ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, kold
og varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
V. FASTRUPVEJ 12, "VESTERVANG", FASTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-209215.
HANS PEDER VESTERGAARD, gårdejer, født den 25.-9.-1950, søn af Gerda og
Markus Vestergaard, gift i 1988 med Ellen Riis Jensen, sygeplejerske, født den
12.-3.-1960, datter af Mary og Herman Riis Jensen. Parret har datteren Mette, født
den 24.-8.-1988.
H.P.V. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen, da den blev
udstykket fra "Bakkegården".
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret flere gange, kostalden er fra 1915, svinestald
og lade er bygget efter en brand i 1885, maskinhuset er fra 1958. Gården drives med
en ammekobesætning på 10 ammekøer og 9 ungdyr af racen Limousine, desuden er der
50 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1
traktor, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

V. FASTRUPVEJ 13, "GRANLY",
N. FASTRUP, 7400 HERNING,
tlf. 97-116569.
FREDE NIELSEN, landmand,
født den 31.-1.-1920, søn af Ma
ren og Anton Nielsen, gift den
11.-10.1946 med Inge Jensen,
husmor, født den 7.-10.-1928,
datter af Petra og Carl Jensen.
Parret har børnene: Anette, født
den 4.-5.-1948, Troels, født den
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18.-4.-1951, Anna Petra, f. den 12.-9.-1953 og Palle, født den 19.-5.-1956.Frede
Nielsen, overtog gården den 1.-4.-1946 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1876.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 15 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1931 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1931 og
maskinhus 1920.
V. FASTRUPVEJ 14, "SANDHOLT",
N. FASTRUP, 7400 HERNING,
tlf. 97-116944.
NIELS PEDER FLY HEDEGÅRD,
gårdejer og konsulent, født den
5.-7.-1943, søn af Mary og Kristi
an Hedegård, gift den 5.-11.-1966
med Ingrid Pedersen, hjemmesy
geplejerske, født den 17.-10.-1943,
datter af Jenny og Vilhelm Peder
sen. Parret har børnene: Birgitte,
født den 24.-9.-1967, Bjarne,
født den 21.-3.-1970 og Carsten,
født den 12.-11.-1975. N.P.F.H har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog
gården den 1.-11.-1966 fra sine svigerforældre, som købte den i 1945.
Areal 12,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1975, kostalden er fra 1907 og lade 1948.
V. FASTRUPVEJ 15, "HØJGAARD", N. FASTRUP, 7400
HERNING, tlf. 97-116954.
ERIK NELLEMANN, gårdejer,
født den 13.-6.-1933, søn af
Edith og Kaj Nellemann, gift
den 30.-7.-1960 med Karen
Thøssing Andersen, lærer, født
den 22.-8.-1934, datter af Kir
stine og Anders Thøssing Ander
sen. Parret har børnene: Hanne,
født den 28.-10.-1962, Inge, født
den 13-.6-1965, Jørgen, født den
23.-12.-1966, Paul, født den
3.-11.-1971, Søren, født den
31.-3.-1975 og Lars, født den 13.-5.-1977.
E.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra
Anton Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha. Der er 2 ha. beplantning
og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1970, kostalden fra 1947 er ændret i 1970,
svinestalde opført 1947 og 1973, lade 1917 og maskinhus 1975. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 18 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, raps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
V. FASTRUPVEJ 17, "FUGLSANG", HAMMEUM, 7400 HERNING, tlf. 97-116599.
OTTO FLØE KJÆR, gårdejer, født den 25.-9.-1917, søn af Marie og Michael Kjær,
gift den 21.-11.-1950 med Astrid Pedersen, husmor, født den 31.-1.-1928, datter af
Kirstine og Jens Pedersen. Parret har børnene: Michael, født den 23.-3.-1953 og
Anne-Kirstine, født den 26.-9.-1956.
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Tommerum Højskole med land
brugsfag. Han overtog gården
den 1.-7.-1951 fra sin far, nu
værende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i
1885.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 23
ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1930 og sene
re restaureret, kostalden er fra
1950, svinestald og lade fra
1900. Gårdens besætning er på
50 slagtesvin. Der er 2 traktorer.

VIDEBÆKVEJ 11, "HEDEBO", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-161520.
POUL HEDEGÅRD, gårdejer, født den 29.-1.-1945, søn af Edel (Stinne) og Peder Hede
gård, gift den 19.-9.-1970 med Grethe Sørensen, medhjælpende hustru, født den
27.-11.-1951, datter af Karen og Heller Sørensen. Parret har børnene: Brian, født den
5.-7.-1972, Lone, født den 5.-12.-1974 og Jette, født den 10.-2.-1976.
P.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-8.-1970 fra
Børge Bang.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
75 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der
er 6 ha. til skov og vej. Desuden
er der forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1912 og sene
re tilbygget og restaureret, ko
stalden er ombygget til værksted
og fyrrum, sostalden er fra
1971, klimastald 1981, slagtesvinestald 1974, løbeafdelingen fra
1955 er ændret i 1982, ungdyr
stalden fra 1977 er ændret i
1982, laden er fra 1912, maskin
hus 1979, kartoffelhus 1981 og
der er en gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der produceres ca. 2.300
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, hvede, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, gastæt silo, plansilo,
varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VIDEBÆKVEJ 15, "HVIDBJERGGÅRD", HAUNSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-162379.
SVENNING JENSEN, gårdejer, født den 19.-10.-1955, søn af Else og Gunnar Jensen,
gift den 22.-6.-1984 med Lisbeth Klausen, sygeplejerske, født den 4.-3.-1962, datter af
Irene og Niels Klausen. Parret har datteren Mette, født den 8.-9.-1987.
S.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 25.-8.-1979 fra
Maja Bang.
Areal 56 ha., heraf 6 ha. skov og eng. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, senest i 1984, kostalden fra 1962
er ændret i 1979/80, lade opført 1939 og maskinhus 1988, der er køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 55 ungdyr og 23 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 tårnsiloer, korntørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det og der er 1 skoledreng til hjælp.
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7400 HERNING, tlf. 97-162342.
HARALD NIELSEN, gårdejer,
født den 7.-4.-1953, søn af Stin
ne og Gunnar Nielsen, gift den
19.-5.1989 med Lisbeth Rex
Christensen, medhjælpende hustru,
født den 10.-7.-1960, datter af
Ruth og Johannes Christensen.
Parret har børnene: Lasse, født
den 13.11.-1983 og Casper, født
den 10.-3.-1989.
H.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-6.-1979 fra sin far, som stadig har halvpart i gården, som
drives som I/S, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1914.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 41,3 ha., heraf 3 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1984, kostalden fra 1960 er ændret til søer,
drægtighedsstald og farestald fra 1979, klimastald 1980, slagtesvinestald 1986, lader
1912 og 1953 samt maskinhuse fra 1967 og 1989, der er gylletanke. Gården drives med
en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres ca. 2.600 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, gastæt silo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. Gården drives sammen med Tinghøjvej 6.
VIDEBÆKVEJ 19, HAUNSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-161331.
ASTA FJORD, husmsor, født den
28.-6.-1922, datter af Katrine og
Jens Peter Jensen, gift den 18.10.-1941 med Johannes Fjord,
landmand, født den 2.-10.-1909,
søn af Anna og Kristian Fjord.
Parret har børnene: Inga, født
den 20.-4.-1943, Gerda, født den
25.-6.-1947, Niels Johannes, født
den 1.-4.-1952, Anni, født den
5.-4.-1954 og Helle, født den
29.-10.-1965.
J.F. døde den 11.-4.-1982. Han overtog gården i 1951 fra Kr. Krarup Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 17,2 ha., heraf 2 ha. have og beplantning. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1890 og senere restaureret, kostalden fra 1890 er ændret
i 1967.
VIDEBÆKVEJ 24, "ØSTERGÅRD",
HAUNSTRUP, 7400 HERNING,
tlf. 97-161370.
ARNFRED CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 6.-12.-1928, søn af
Kirstine og Chr. Christensen,
gift den 6.-12.-1958 med Lis Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født den 14.-1.-1939, datter af
Carla og Søren Pedersen. Parret
har børnene: Jytte, f. den 10.-4.1960, Conny, f. den 15.-3.-1963,
Carsten, f. den 31.-12.-1968 og
Margit, f. den 28.-11.-1970.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32,4 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 2 ha. mose. Der
er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1970, kostalden er fra 1963, ungdyrstald 1976
og maskinhus 1985, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35
årskøer, 48 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 100 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Der er 1 søn som deltids medhjælp.
VILDBJERGVEJ 42, GØDSTRUP,
7400 HERNING, tlf. 97-161294.
ALFRED STENSGÅRD NIELSEN,
landmand, født den 26.-5.-1921,
søn af Marie og Chr. Nielsen,
gift den 26.-3.-1950 med Helga
Pedersen, rengøringsassistent,
født den 15.-7.-1928, datter af
Laura og Jenssenius Pedersen.
Parret har børnene: Christian og
Anne-Marie.
A.S.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
går
den den 1.-3.-1950 fra Peter Buur Jensen, gården blev i 1928 udstykket fra præste
gården.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,6 ha., heraf 2,2 ha. skov. 4,4 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1974, kostald og svinestald er fra 1928,
maskinhus fra 1960. Gårdens besætning er på 12 får af racen Texel. Der er 1 traktor.

VILDBJERGVEJ 46, "NÆSTHOLT", GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf. 97-137165.
MARTHINUS CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født den 19.-3.-1945, søn af Mette og
Niels Vestager Clausen, gift den 1.-8.-1970 med Inger Madsen, sygehjælper, født den
3.-11.-1948, datter af Ruth og Andreas Madsen. Parret har børnene: Annette, født
den 3.-11.-1971, Michael, født den 6.-7.-1976 og Bjarke, født den 24.-12.-1978.
M.C.C. overtog gården i 1986 fra Harald Buur.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha., heraf 10 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1975, kostald og lade er fra 1905, svinestalden fra 1905 er restaureret i 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og fremavlskorn. Gården drives sammen med "Søndergaard",
Herningvej 96, Skibbild, Vildbjerg.
VISGÅRDVEJ 3, "VISGÅRD", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-136104.
ANDERS SØE ANDERSEN, gårdejer, født den 13.-1.-1927, søn af Ingrid og Hans Søe
Andersen, gift den 30.-3.-1963 med Karen Margrethe Christensen, medhjælpende hu
stru, født den 29.-3.-1931, datter af Magda og Poul Christensen. Parret har børnene:
Anne Marie og Else Marie, født den 9.-1.-1964 og Poul, født den 15.-8.-1969.
A.S.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1963 fra
sin far, nsuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1911.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 95, heraf 15 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret flere gange, kostalden fra 1930 er ombygget
til søer i 1970, svinestalde er opført 1964 og 1970, hestestalden er ombygget til søer i
1955, staklade opført 1954, lade 1893 og maskinhus 1956. Gården drives med en svine
produktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise, desuden er der 12 ammekøer
og 12 slagtekalve af racerne DRK og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VISGÅRDVEJ 16, "MAJVANG",
SINDING, 7400 HERNING, tlf.
97-131482.
JØRGEN IVERSEN, landmand,
født den 2.-5.-1940, søn af Kri
stine og Kristian Iversen, gift
den 16.10.-1960 med Elly Stok
holm, husmor og pædagogmed
hjælper født den 8.-8.-1941, op
vokset hos Petrea og Kr. Ander
sen. Parret har børnene: Grethe,
født den 4.-1.1961, Conny, født
den 5.-5.-1962,
Yvonne, født den 2.-8.-1963, Christian, født den 22.-5.-1967 og Tina, født den
6.-1.-1975.
3.1. overtog gården den 6.-4.-1963 fra 3ens Poulsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er købt en gård, som
planlægges og blive tillagt den 1.-9.-1989, den er på 13,3 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men er restaureret i 1980, kostald og lade er opført 1972,
foderhus og maskinhus 1987, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 20 årskøer og 22 ungdyr af racen Jersey, der sælges avlsdyr fra besætningen.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

VISGÅRDVEJ 19, "JÆGERBJERG", SINDING, 7400 HERNING, tlf. 97-131046.
TONNY KNUDSEN, landmand og portør, født den 6.-11.-1944, søn af Rosa og Knud
Knudsen, gift den 2.-4.-1966 med Else Kristensen, sekrætær, født den 21.-12.-1945,
datter af Nanny og Ole Kristensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 10.-10.-1967
og Henrik, født den 26.-1.-1971.
T.K. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Sigfred Kristensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 13,2 ha., heraf 6 ha. ny skov.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret senest i 1985, kostalden er fra 1917,
maskinhus 1985 og garage 1986. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 1 ungdyr af
blandet race, desuden er der 26 moderfår med lam. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og rug. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
VOLDSGÅRDVEJ 30, VOLSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164269.
JENS SIMMELSGÅRD, gårdejer, født den 28.-1.-1935, søn af Katrine og Kristian
Simmelsgård, gift den 24.-7.-1971 med Lis Pasgård, lærer, født den 23.-3.-1939, datter
af Marie og Adolf Pasgård.
J.S. er lærer og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-11.-1970 fra Otto Kjærsgård.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1880 og tilbygget og restaureret 1980, kostalden er fra 1954,
spaltestald 1977, lade 1910 og maskinhus 1965 og tilbygget 1985. Gården drives med
en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLDSGÅRDVEJ 32, "VOLDSGÅRD GL. MØLLE", STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf.
97-164097.
EGON BANG JENSEN, gårdejer, født den 25.-4.-1934, søn af Dagny og Karl Bang
Jensen, gift den 16.-5.-1953 med Mona Olsen, medhjælpende hustru, født den
5.-12.-1933, datter af Katrine og Harry Olsen. Parret har børnene: Benny, født den
12.-6.-1953, Hardy, født den 16.-11.-1955, Pia, født den 22.-8.-1961 og Laila, født den
19.-3.-1963.
E.B.J. overtog gården den 1.-7.-1960 fra Børge Jensen.
Areal 18 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er forpagtet 33 ha.
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klimastald, smågrisestald, lade og maskinhus 1978, der er gylletanke. Gården drives
med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast medhjælper.

VOLDSGÅRDVEJ 36, "ST. VOLSGÅRD", STUDSGÅRD, 7400
HERNING, tlf. 97-164019.
JOHANNES KORSTOFT, gårdej
er, født den 16.-12.-1900, søn af
Karen Marie og Erik Korstoft,
gift den 25.-4.-1928 med Helga
Møller, husmor, født den 5.-4.1900, datter af Maren og Niels
Møller. Parret har børnene: Erik,
født den 3.-4.-1929, Karen Ma
rie, født den 18.-6.-1931, Maren
Elisabeth, født den 3.-7.-1934,
Niels,født den 9.-7.-1938 og Terkel, født den 3.-6.-1943.
J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-3.-1928 fra
Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 57 ha.
Stuehuset er opført 1894 og restaureret 1985, kostald, svinestald og lade er fra 1946,
laden er senere udvidet. Gårdens besætning er på 21 ungdyr af racerne SDM og DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
VOULUNDGÅRDVEJ 5, KØLKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-147037
HANS ARNE RASMUSSEN, gård
ejer, født den 22.-2.-1950, søn af
Thora og Anders Rasmussen, Køl
kær, gift den 28.-12.-1978 med
Bente Sørensen, plejehjemsassi
stent, født den 9.-6.-1952, datter
af Inga og Regnar Sørensen, Sil
keborg. Parret har børnene: Bri
an, født den 8.-4.-1980, Anette,
født den 2.-2.-1982 og Flemming,
født den 23.-6.-1984.
H.A.R. overtog gården den 1.-6.-1977 fra sin mor, faderen overtog den i 1937.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 47 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret senest i 1987, kostalden er fra 1968/69,
kartoffelhuse 1964 og 1981 samt maskinhuset er fra 1973. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps og korn. Der er 5 traktorer,
1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og halmfyr.
VOULUNDGÅRDVEJ 8, "POSTGAARDEN", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147170.
LARS LAUGESEN, gårdejer, født den 29.-1.-1924, søn af Karoline og Frederik
Laugesen, Sahl, gift den 30.-5.-1953 med Grethe Pedersen, husmor og dagplejer, født
den 17.-3.-1932, datter af Jensine og Peder Pedersen, Thorum. Parret har datteren
Ulla, født den 28.-12.-1953.
L.L. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1954 fra Peder
marius Nielsen. Gården er udstykket fra "Voulundgaard" i 1891.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
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reret og ombygget 1974, laden
er fra 1931 og maskinhus 1972.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
kartofler, ærter og korn. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 kartoffelopta
ger, portionstørreri med varm
lufts samt halmfyr.

VOULUNDGÅRDVEJ 11, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147176.
SVEND ERIK OLSEN, gårdejer, født den 19.-4.-1929, søn af Elna og Thorvald Olesen,
Kølkær, gift den 27.-4.-1957 med Else Jensen, født den 7.-6.-1928, datter af Marie og
Kjerstein Jensen, Kølkær. Parret har børnene: Jørgen, født den 28.-10.-1958 og
Flemming, født den 1.-6.-1960.
E.J. døde den 12.-11.-1976.
S.E.O. har været på Høng Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for kartoffelavlerfor
eningen "Chips" på spritfabrikken i Ålborg og vurderingsmand for ejendomsskyldvur
dering. Han overtog gården den 1.-4.-1957 fra sin far, som købte gården i 1928.
Gården blev udstykket fra "Voulundgaard" i 1909.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 28 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1910, restaureret og tilbygget 1972/73, svinestald og lade er
genopført efter en brand i 1977, maskinhus er opført 1970, kartoffelhuse 1963 og
1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter,
korn og frø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffelopta
ger, plantørreri med varm luft samt halmfyr.
VOULUNDGÅRDVEJ 17, "VESTERGÅRD", 7400 HERNING, tlf. 97-147027.
I/S VOULUND VESTERGÅRD. Interessenterne er Peder, Jens, Estrid Vestergård og
Karen Clausen. De 4 interessenter er børn af Chr. Kjeldsen.
Gården blev udstykket fra "Vou
lundgaard" i 1906, Peder Kjeld
sen begyndte da hedeopdyrknin
gen og de første huse blev byg
get i 1909, hvorefter sønnen
overtog gården i 1936 og endnu
en søn i 1969. De 4 interessenter
er nu 4. generation.
Areal 75 ha., heraf 3 ha. skov og
7 ha. eng. Jorden er bortforpag
tet til Estrid og Gunnar Vester
gård. Stuehuset er restaureret i
1959, avlsbygningerne består af
kostald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af kartofler, korn, raps, ærter og hør.
VOULUNDGÅRDVEJ 21, "VOULUNDGAARD", VOULUND, 7400 HERNING, tlf.
97-188047.
C.M. CHRISTENSEN, gårdejer, født den 28.-11.-1914, søn af Anna Katrine og C.M.
Christensen, Holtum, gift den 8.-4.-1938 med Marie Andersen, husmor, født den
24.-10.-1917, datter af Anna og Anders Peter Andersen, Nr. Snede. Parret har
børnene: Asger, født den 9.-12.-1938, Vagn, født den 10.-8.-1943 og Anna Katrine,
født den 29.-6.-1951.
C.M.C. overtog gården den 1.-6.-1956 fra Bech Foght.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 117 ha., heraf 4 ha. skov.
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medhjælperbolig 1968, kostald og svinestald er opført 1906, kartoffelhuse 1960 og
1985, lader 1860 og 1985 sam maskinhuse 1979 og 1989. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, ærter og korn. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsma
skiner, 1 kartoffeloptager, gennemløbstørreri samt halmfyr. På gården er 1 medhjæl
per på deltid.

VOULUND MARK 2, "ENGGAARD", KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147165.
PEDER MORTENSEN, gårdejer, født den 6.-9.-1932, søn af Dagmar og Kristian Mor
tensen, Søby, gift den 4.-6.-1960 med Herdis Bach Pedersen, husmor, født den 4.-2.1939, datter af Nora og Peder Pedersen, Kølkær. Parret har børnene: Kristian, født
den 19.-12.-1961, Ellen, født den 16.-3.-1964, Ingelise, født den 17.-3.-1969 og Brita,
født den 10.-11.-1972.
P.M. har været på Hoptrup Høj
skole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-7.-1960 fra
sin far, som købte den i 1957.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
51,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der
er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1904 og res
taureret 1957, kostald opført
1929, kartoffelhus 1963, kartoffehus og halmhus 1983, laden ca.
1910 og maskinhus 1969. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 130 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, portionstørreri med varm lufts samt halmfyr.
VOULUND MARK 7, KØLKÆR,
7400 HERNING, tlf. 97-147166.
RICARD CHRISTENSEN, land
mand, født den 29.-1.-1925, søn
af Sofie og Anders Christensen,
Ikast, gift den 19.-12.-1948 med
Inga Marie Hagelskjær, husmor,
født den 9.6.-1926, datter af
Jenny Hagelskjær og Søren Juelsgaard Sørensen, Faurholt. Parret
har børnene: Jens Erik, født den
27.-1.-1949, Maja, født den
27.-4.-1950, Egon, født den 19.1.-1954,Tove, født den 10.11.-1955 og Else, født den 30.-07.-1958.
R.C. overtog gården den 1.-4.-1956 fra Statens Jordlovsudvalg. Gården blev oprettet
som statshusmandsbrug på en udstykning fra "Voulundgaard". Den nuværende ejer
opførte bygningerne.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15,6 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret og tilbygget 1969, kostalden er fra 1956, lade
og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
VOULUND MARK 9, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147168.
HANS PETER ANDERSEN, landmand, født den 14.-4.-1930, søn af Pauline og Matz
Chr. Andersen, Ballum, gift den 14.-4.-1957 med Inge Søndergaard, husmor, født den
5.-9.-1936, datter af Kirstine og Helles Søndergaard, Fasterholt. Parret har børnene:
Henning, født den 3.-4.-1958, Birgit, født den 6.-5.-1960 og Ulla, født den 4.-12.-1963.
Hans Peter Andersen er i bestyrelsen for Herning Husmandskreds. Han overtog går
den den 1.-2.-1957 fra Statens Jordlovsudvalg, da der blev udstykket stathusmandsbrug
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fra "Voulundgaard". Ejendomskyld
550.000. Areal 14,5 ha. og der
er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1957, restau
reret og tilbygget 1986, kostal
den fra 1957 er tilbygget i 1980,
svinestald opført 1970, lade 1957
og maskinhus 1967. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 18 årskøer
og 22 ungdyr af blandet race,
svineproduktionen er på 7 års
søer, der produceres ca. 140 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer,
1 vandingsmaskine og portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.
VOULUND MARK, 13, KØLKÆR, 7400 HERNING, tlf. 97-147400.
JAN ARNSHOLT THERKILDSEN, glarmester, født den 24.-5.-1957, søn af Inger og
Gotfred Therkildsen, Rødkærsbro, gift den 25.-11.-1978 med Birgit Johansen, tilskæ
rer, født den 5.-9.-1955, datter af Vanda og Henning Johansen, Hammerum. Parret har
børnene: Camilla, født den 10.-4.-1979 og Kristina, født den 6.-4.-1987.
J.A.T. er uddannet tømrer og driver selvstændig virksomhed fra gården. Han overtog
gården den 1.-7.-1988 fra Hans Arne Rasmussen.
Areal 22 ha., heraf 5,5 ha. skov. Jorden er borforpagtet.
Stuehuset er opført 1957 og tilbygget 1988, avlsbygningerne, bestående af kostald,
svinestald og maskinhus, er fra 1957.
V. SNEPTRUPVEJ 10, "TROLD
BAKKEN", SIMMELKÆR, 7451
SUNDS, tlf. 97-143164.
MADS SÆRKJÆR, boelsmand,
født den 4.-4.-1920, søn af Jens
Særkjær, gift d. 26.-4.-1950 med
Else Kristine Lyngholm Sørensen,
født den 30.-9.-1929, datter af
Kresten Sørensen. Parret har bør
nene: Inger Lise, født den 15.11.-1950, Elisabeth, født den 7.11.-1951, Jens, født den 8.-7.1953, Lene, født d. 19.-10.-1955,
Tommy, født den 22.-5.-1963 og
Lise Lotte, født den 14.-7.-1971.
M.S. har været cementstøbearbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1949 fra sin far.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1896-1914, kostald og lade 1914 og maskinhus 1974. På gården er
der 1 traktor.
V. SNEPTRUPVEJ 15, SNEPTRUPGÅRDE, 7451 SUNDS, tlf. 97143148.
NIELS LEO LUNDAGER, gård
ejer, født den 9.-9.-1938, søn af
Jakob Lundager, gift d. 13.-11.1960 med Anny Elise Poulsen,
født den 8.-10.-1938, datter af
Harry Poulsen. Parret har børne
ne: Bodil, født den 29.-4.-1961
og Jørgen, født den 5.-3.-1964.
N.L.L. overtog gården d. l.-ll.-
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1960 fra Else Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22,7 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet
65 ha.
Stuehuset er opført 1914, restaureret og tilbygget 1980, kostalde er opført 1980, 1983
og 1985, svinestalden er ombygget til kvæg i 1970, laden fra 1914 er ombygget til kal
ve i 1980 og maskinhuset er fra 1978, der er en gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er kartofler, ærter og hør. Der er 4 traktorer og 2 vandingsma
skiner. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fodermester og 1 medhjælper.

V. SNEPTRUPVEJ 19, "ØSTER
SNEPTRUP", SNEPTRUPGÅRDE,
7451 SUNDS, tlf. 97-143062.
EDITH SNEFTRUP, gårdejer,
født den 30.-11.-1929, datter af
Knud Jakobsen, gift den 18.-6.1955 med Peter Sneftrup, født
den 27.-9.-1919, søn af Chr. Snef
trup. Parret har børnene: Kri
sten, født den 7.-1.-1956, Arne,
født den 1.-3.-1958 og Thomas,
født den 30.-1.-1963.
E.S. overtog gården efter sin
mand den 11.-7.-1978.

Areal 72 ha., heraf 15 ha. skov, eng og plantage.
Stuehuset er opført 1856, kostalden er fra 1927, kartoffelhus 1973, lade 1923 og ma
skinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 35 ungdyr og 14
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, hvede, ær
ter, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, plansilo,
tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 medhjælper.
V. SNEPTRUPVEJ 20, SNEPTRUP,
7451 SUNDS, tlf. 97-143193.
BØRGE ANDERSEN, gårdejer,
født den 14.-1.-1933, søn af Dag
mar og Boldt Andersen, gift den
4.-12.-1982 med Elly Magrethe
Hansen, født den 19.-7.-1931,
datter af Mary Henriette Kristi
ne Severine og Jens Peter Møl
ler.
B.A. overtog gården den 11.-12.1964 fra sin far.
Ejendomskyld 610.000. Areal 26
ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920, kostald 1937 og ny kostald 1964, den gamle kostald er om
bygget til svinestald i 1965, lade opført 1952 og maskinhus 1974. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey, desu
den er der 3 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.

0. HØGILDVEJ 5, HØGILD, 7400 HERNING, tlf. 97-149184.
NIELS BAADSGAARD, gårdejer, født den 15.-11.-1920, søn af Anna og Esper Baadsgaard.
N.B. overtog gården som hedejord i 1966 fra sin bror.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1972, laden er fra 1983. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og rug. Der er 1 traktor og
kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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EDEL KØLBÆK RASMUSSEN, gårdejer, født den 5.-3.-1956, datter af Dorthe og Jens
Kølbæk Pedersen, gift den 15.-7.-1979 med John Rasmussen, konsulent, født den
2.-5.-1959, søn af Nora og Svend Åge Rasmussen. Parret har børnene: Jens, født den
30.-1.-1980, Lene, født den 3.-2.-1982, Poul, født den 9.-4.-1987 og Anna, født den
28.-6.-1989.
E.K.R. har været på Midtjyllands Landbrugsskole, og overtog gården den 1.-7.-1987 fra
Kristian Baadsgaard.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 60 ha., heraf 30 ha. skov.
Gårdens besætning er på 33 moderfår med lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, rug, ærter, raps og kartofler. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
0. HØGILDVEJ 19, "BREDMOSE
GÅRD", HØGILD, 7400 HERNING,
tlf. 97-149173.
BENT JØRGENSEN, gårdejer,
født den 31.-12.-1952, søn af
Else og Børge Jørgensen.
B.J. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 2.-11.-1983 fra sine foræl
dre, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som har været
i slægtens eje siden 1883.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 18 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1972, kostalden er fra 1963, kartoffelhus og
maskinhus 1974, laden er bygget efter en brand i 1985. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, raps, ærter, kartofler og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
2 markvandingsanlæg og 1 kartoffeloptager.
ØRNEBORGVEJ 11, "ØRNEBORG
GÅRD", RIND, 7400 HERNING,
tlf. 97-164063.
ERIK VESTERGÅRD PEDERSEN,
gårdejer, født den 11.-6.-1947,
søn af Marie og Tage Pedersen.
E.V.P. har været på Lægård
Landbrugsskole, han købte første
halvdel af gården i 1977 og res
ten den 1.-1.-1989 fra sin far,
som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
28 ha., der er forpagtet 25,5 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restuareret 1962, kostalden fra 1954 er i 1978 ændret til
farestald, goldsostald og fravænningsstald er fra 1978, slagtesvinestald 1979, lade 1974
og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der
produceres ca. 1.100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og varm lufts tørreri.
Der bruges deltids medhjælp.

ØRNEBORGVEJ 14, "ØSTER ANTRUP", STUDSGÅRD, 7400 HERNING, tlf. 97-164065.
LAURIDS KRISTENSEN, gårdejer, født den 14.-3.-1929, søn af Laura og Kresten Kri
stensen, gift den 7.-10.-1961 med Marie Thomsen, hjemmehjælper, født den 19.-6.1932, datter af Anna og Frederik Thomsen. Parret har børnene: John, født den 16.7.-1962, Bente, født den 26.-10.-1964 og Anette, født den 25.-9.-1970.
L.K. overtog gården den 15.-2.-1959 fra sin far, som købte den i 1913.
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ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret senest i 1976, slagtesvinestald opført 1980,
slagtesvinestalden er moderniseret i 1982, sostald, klimastald og løbestald er fra 1986,
forfedestald 1983, maskinhuse 1979 og 1989,foderhus 1980 og der er gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der indkøbes ca. 1.000 smågrise
og der produceres ca. ialt 3.600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Der er 1 søn som medhjælp.
ØRNHOVEDVEJ 12, "NR. SIVEBÆK", TJØRRING, 7400 HERNING, tlf. 97-267017.
EJNER SIMONSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1937, søn af Petrine og Martin Simonsen,
gift den 23.-4.-1963 med Rita Jensen, medhjælpende hustru, født den 1.-7.-1941, dat
ter af Thora og Jørgen Jensen. Parret har børnene: Mona, født den 27.-7.-1964, Tove,
født den 16.-1.-1967 og Keld, født den 19.-4.-1969.
Begge ægtefæller har været på Fjordvang Landbrugsskole. E.S. overtog gården den
1.-1.-1967 fra Mads Gade.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 51 ha.
Stuehuset er opført 1971, slagtesvinestalde 1914, 1976 og 1979, lade 1914 og maskin
huse 1969 og 1972 samt gylletank 1979 Gården drives med en slagtesvineproduktion på
4.500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og rug. Der er 1 gastæt silo
og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Ørnhovedvej
21.
ØRNHOVEDVEJ 21, "ØRNHOVED", TJØRRING, 7400 HERNING, tlf. 97-267017.
EJNER SIMONSEN, gårdejer, omtales under Ørnhovedvej 12.
E.S. overtog gården den 1.-4.-1982 fra Erik Krøjgård.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 114 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906, kostalden ligeledes fra 1906, svinestald 1950, lade 1958 og
halmlade 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. Der
er 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og halmfyr. Gården drives sammen med Ørnhovedvej
12.

ØRREVEJ 46, "ØRREGÅRD", ØRRE, 7400 HERNING, tlf. 97-136147.
HOLGER MADSEN, gårdejer, født den 26.-4.-1926, søn af Kristine og Harald Madsen,
Hald, gift den 1.-4.-1952 med Marie Lorentzen, syerske, født den 2.-3.-1934, datter af
Kristine og Kristen Lorentzen. Parret har børnene: Asger, født den 17.-5.-1952,
Christian, født den 31.-3.-1956, Jette, født den 9.-3.-1959 og Jesper, født den
17.-8.-1964.
H.M. er murerarbejdsmand. Han overtog gården i 1962 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 27 ha., heraf 2,5 ha. skov, 7 ha. eng og 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1972, kostald og lade er opført 1901. Jorden
er udlejet.

ØRSKOVVEJ 20, "GALGEHUS",
SNEJBJERG, 7400 HERNING,
tlf. 97-161065.
JENS PETER NØRGÅRD, land
mand, født den 17.-3.-1924, søn
af Karen og Peter Nørgård.
J.P.N. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1967 fra sin far,
bedstefaderen købte den i 1888.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 20
ha., der er frasolgt 1,5 ha. og
der er 6 ha. hede.
Stuehuset er opført 1894 og senere restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
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1894, laden er tilbygget 1952 og maskinhuset er fra 1954. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, raps og hvede. Der er 1 traktor, maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.

ØRSKOVVEJ 24, "AGERNEM",
SNEJBJERG, 7400 HERNING,
tlf. 97-168186.
BENT APPEL, taxavognmand,
født den 8.-1.-1945, søn af Bodil
og Harald Jensen, gift den
29.-5.- 1971 med Ingrid Peder
sen, hjemmesygeplejerske, født
den 7.-7.- 1939, datter af Johan
ne og Kristian Pedersen. Parret
har sønnen Ulrik, født den
30.-1.-1977.
B.A. overtog gården den 15.-11.1985 fra Knud Pedersen.
Areal 12 ha., der er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1983, kostalden er fra 1926, lade og
maskinhus 1986. Gårdens besætning er på 30 moderfår. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, kornsilo og fastbrændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØRSKOVVEJ 37, "LUNDSGÅRD",
GØDSTRUP, 7400 HERNING, tlf.
97-161041.
HARRY MOGENSEN, gårdejer,
født den 12.-3.-1933, søn af
Niels Mogensen, Hvidbjerg, gift
den 10.-7.-1960 med Karen Mad
sen, husmor, født den 16.-1.-1933,
datter af Johan Madsen, Snejbjerg. Parret har 1 datter.
H.M. har været på Vejlby Ris
skov Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-5.-1968 fra Bern
hard Nybo.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange, senest i 1988, der er bygget nye svinestalde i
1974 og maskinhuset er fra 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp.
H.M. bor på Hovedgaden 2A, Snejbjerg.
0. SNEPTRUPVEJ 10, "GADEGAARD", SNEPTRUP, 7451 SUNDS, tlf. 97-143084.
NIELS DYRBERG, gårdejer, født den 15.-11.-1929, søn af Marie og Peder Dyrberg,
Feldborg, gift denb 5.-12.-1953 med Mary Hallumbech Jespersen, medhjælpende
hustru, født den 22.-2.-1929, datter af Kristiane og Anders Jespersen, Simmelkær.
Parret har børnene: Anne Kirsten, født den 28.-12.-1954, Anders, født den
25.-12.-1957 og Henning, født den 15.-2.-1964.
N.D. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Sunds-Simmelkær-Ilskov
Landboforening og formand for Karup Kartoffelmelsfabrik. Han overtog gården den
1.-5.-1959 fra Jesper Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1957, kostalden er fra 1961, svinestald 1969,
kartoffelhuse 1959 og 1970, lade 1916 og maskinhus 1978. Gården drives rned en
svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og varm lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet og der er 1 medhjælper. Gården drives sammen med 0.
Sneptrupvej 18.
0. SNEPTRUPVEJ 11, "SALHOLTMINDE", SNEPTRUP, 7451 SUNDS, tlf. 97-143023.
ERIK MØLSTED, gårdejer, født den 4.-3.-1940, søn af Marie og Otto Mølsted, Filskov,
gift den 13.-7.-1981 med Jane Johansen, medhjælpende hustru, født den 4.-8.-1945,
datter af Ebba og Karl Johan Johansen. Parret har børnene: Linda, født den 9.-11.1972 og Annie, født den 5.-8.-1977.
E.M. overtog gården den 1.-1.-1966 fra Mette Larsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 0,5 ha. plantage og
lignende. Desuden er der forpagtet 102 ha.
Stuehuset er opført 1986, svinestalde 1956 og 1977, lader 1956-77, kartoffelhus 1979
og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 550 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 3 traktorer, an
del i mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, andel i kartoffeloptager, kornsilo og kold lufts
tørreri.
0. SNEPTRUPVEJ 15, "PLANTØRGAARDEN", SKÅPHUS MARK, 7451 SUNDS, tlf.
97-145058.
BRUNO MØLSTED, gårdejer, født den 27.-8.-1932, søn af Marie og Otto Mølsted, Il
skov, gift den 10.-12.-1960 med Inga Kristiansen, medhjælpende hustru, født den 25.7.-1936, datter af Marie og Jens Kristiansen, Over Viskum. Parret har børnene: Anet
te, født den 4.-8.-1961, Helle, født den 9.-2.-1965, Ingemarie, født den 18.-4.-1967 og
Birgit, født den 9.-12.-1972.
B.M. overtog gården den 1.-10.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 69 ha., heraf 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet 85
ha.
Stuehuset er opført 1939, restau
reret og tilbygget 1978, kostal
den er fra 1950, svinestald 1938,
kartoffelhus 1970, lade 1949 og
maskinhuse 1967 og 1974. Går
dens besætning er på 12 ammekøer, 18 ungdyr og 9 slagtekalve
af racen Hereford, desuden er
der 17 høns og 10 gæs. Plante
produktionens salgsafgrøder er
ærter, byg, havre, rasp, kartof
ler og spindehør. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 4 vandings
maskiner, 1 kartoffeloptager med tank, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fast
medhjælper på gården, som drives sammen med Skivevej 77.

0. SNEPTRUPVEJ 31, "GRANLY", SKÅPHUS MARK, 7451 SUNDS, tlf. 97-145052.
MARTIN JENSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1918, søn af Birgitte og Otto Jensen, gift
den 21.-6.-1947 med Margrethe Jensen, født den 22.-4.-1924, datter af Else og Chri
stian Ilskov Jensen. Parret har børnene: Kurt Birger, født den 18.-3.-1949, Svend Otto,
født den 25.-9.-1953 og Lisbeth, født den 8.-4.-1958.
M.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 21.-6.-1947
fra sin far.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 47 ha., heraf 8 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1916, kostalden er fra 1961, lade 1916 og maskinhus 1975. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, ærter og kartofler. Der er
3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager med tank og halmfyr.
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AGERSKOVVEJ 3, AGERSKOV,
7441 BORDING, tlf. 97-145228.
JØRN NEIGÅRD PEDERSEN,
gårdejer, født den 12.-2.-1941,
søn af Agnes og Knud Fenger
Pedersen, gift den 16.-5.-1970
med Sonja Pedersen, født den
5.-7.-1942, datter af Karen og
Anders Pedersen. Parret har bør
nene: Gert, født den 20.-10.-1970
og Lisa, født den 8.-3.-1975.
J.N.P. arbejder på Minkfodercen
tralen og har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog går-

den den 1.-11.-1967 fra Anders Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 27 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1929, kostald, svinestald og lade 1928, desuden er der maskinhus
og kartoffelhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt, desu
den er der 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ær
ter, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo
og varm lufts tørreri.
AGERSKOVVEJ 7, AGERSKOV,
7441 BORDING, tlf. 97-145174.
SVENNING LAURSEN, gårdejer,
født den 10.-7.-1928, søn af Mar
grethe Laursen, gift den 20.-5.1960 med Hanne Mikkelsen, orga
nist, født den 18.-1.-1929, datter
af Anton Mikkelsen. Parret har
børnene: Solveig, født den 17.5.-1961, Margit, f. d. 16.-6.1962, Preben, f. d. 15.-12.-1963,
Vibeke, f. d. 23.-6.- 1965, John
ny, f. d. 15.-9.-1967 og Annette, f. d. 5.-11.-1969.
S.L. er i repræsentantskabet for Hammerum Herreds Grovvare. Han overtog gården i
1973 fra sin morbror, Jens Laursen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
kom i slægtens eje den 19.-5.-1865.
Areal 44 ha., heraf 3,3 ha. eng og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1896, kostalden fra 1860 er restaureret 1960,
maskinhus og foderhus opført 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 26
årskøer og 40 ungdyr af racerne SDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
kartoffeloptager, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

BANGSVEJ 54, "ENGGAARD", TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-250702.
TORBEN MIKKELSEN, gårdejer, født den 15.-7.-1958, søn af Inge og Jens Mikkelsen.

-272-

Torben Mikkelsen er falckredder og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1986 fra Peder Andersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 25,7 ha., heraf 3,3 ha. skov og 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1978, det gamle stuehus fra 1890 er
moderniseret indvendig, stalde er opført 1930 og 1980, lade 1920 og maskinhus 1940.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hestebøn
ner, spindehør og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plan
silo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
BIRKEMOSEVEJ 9, "HEDELY",
7441 BORDING, tlf. 86-869190.
JENS CHRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født den 15.-9.-1953, søn af
Signe og Henry Lyngholm Niel
sen, gift den 12.-10.-1979 med
Ida Nielsen, medhjælpende hustru,
født den 24.-11.-1956, datter af
Anna og Børge Nielsen. Parret
har børnene: Ann Louise, født
den 14.-1.-1974, Rene, født den
6.-3.-1980 og Henry, født den
18.-6.-1986.
J.C.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 45 ha., heraf 1,7 ha. mose og 1,5 ha. skov. Desuden er
der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1985, kostald og lade er opført 1913, ny
kostald 1977/78, kalvestald 1987, maskinhus 1972 og der er køresilo, gylletank og
foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 40 ungdyr og 50
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 5
traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 gummiged, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BJØDSTRUPVEJ 2, "HESSELLUND", HESSELBJERG, 7430
IKAST, tlf. 97-151091.
SVEND ERIK BAK, gårdejer,
født den 6.-11.-1946, søn af Jen
ny og Mikael Bak.
S.E.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1973 fra sin far,
som købte den i 1937.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
25 ha. og der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1879 og senere restaureret, kostalde er opført 1974, 1978 og 1983,
lade 1978 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BODHOLTVEJ 1, "BODHOLT GAMMEL SKOLE", BODHOLT, 7441 BORDING, tlf.
86-861413.
MAJBRITT NIELSEN, gårdejer, født den 11.-5.-1963, datter af Erna Helene og Knud
Erhard Nielsen.
M.N. er hjemmehjælper, hun har været på Hammerum og Asmildkloster landbrugssko
ler. Hun overtog gården den 1.-7.-1986 fra sine forældre.
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domsskyld er 740.000. Areal 14
ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1974, svine
stald og lade ligeledes fra 1974,
en del af svinestalden er ældre,
maskinhuset er fra 1966/67. Går
den drives med en svineproduk
tion på 35 årssøer, der sælges
550 smågrise og ca. 20 slagtesvin
årligt, desuden er der en stor
ponyhoppe. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 tårn
siloer, varm og kold lufts tørreri.
BODHOLTVEJ 3, "BODHOLT ØSTERGAARD", BODHOLT, 7441 BORDING, tlf.
86-861508.
JAKOB EJNER VESTERGÅRD, gårdejer, født den 30.-6.-1945, søn af Petra og
Johannes Vestergaard, gift den 6.-12.-1968 med Anna Marie Jensen, medhjælpende
hustru, født den 4.-6.-1945, datter af Margrethe og Jens Jensen. Parret har børnene:
Anette, født den 13.-6.-1970, Kurt, født den 25.-8.-1971, Flemming, født den
18.-9.-1976 og Brian, født den 16.-6.-1978.
J.E.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1969
fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43,8 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 11 ha.
og der er 3,3 ha. skov samt 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1983, kostalden fra 1917 er ombygget til
svinestald, svinestalde opført 1959 og 1974, laden fra 1930 er delvis ombygget til
svinestald, maskinhuse er opført 1958 og 1985 og der er gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 900 smågrise og 1.100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gastæt kornsilo.
BODHOLTVEJ 9, "BAKKEGAARD", BODHOLT, 7441 BORDING, tlf. 86-861484.
JOHANNES HANSEN, gårdejer, født den 20.-7.-1920, søn af Kathrine og Niels Peder
Hansen, gift den 3.-1.-1948 med Elly Andersen, medhjælpende hustru, født den
8.-8.-1919, datter af Marianne og Jens Christian Andersen. Parret har børnene: Metha,
født den 31.-1.-1949, Niels Peder, født den 28.-5.-1951, Marianne, født den
31.-10.-1953 og Irene, født den 16.-4.-1959.
J.H. overtog gården i 1947 fra Karl Jensen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 14,7 ha., der er frasolgt lidt mose.
Stuehusets alder er ukendt, men blev restaureret 1984, svinestald og lade er opført
1964, desuden er der kostald og maskinhus. Gården drives udelukkkende med plante
produktion bestående af korn. Der er 1 traktor, 1 plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

BODHOLTVEJ 11, RAVNHOTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861813.
OVE HESTEHAVE, gårdejer, født den 3.-2.-1938, gift den 30.-3.-1963 med Inge
Hestehave, fabriksarbejder, født den 8.-1.-1944. Parret har børnene: Inge Lise, født
den 27.-8.-1965, Ellen, født den 5.-8.-1966 og Karin, født den 4.-4.-1971.
O.H. overtog gården den 10.-8.-1976 fra Niels K. Hansen.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 15,4 ha.
Stuehuset er opført før 1921 og restaureret 1979, svinestalden er blevet tilbygget i
1962, desuden er der lade og maskinhus. På gården er der 1 traktor.
BORDINGVEJ 38, "OVERGAARD", RANHOLT, 7441 BORDING, tlf. 86-861045.
JOHANNES JENSEN, gårdejer, født den 3.-12.-1911, søn af Anna og Frederik Jensen,
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gift den 23.-7.-1940 med Erna Egebæk, født den 10.-4.-1912, datter af Marie og Karl
Egebæk. Parret har børnene: Kristian, født den 11.-10.-1946 og Ole, født den
22.-11.-1948.
Johannes Jensen overtog gården i 1946 fra Knudsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha., der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1942, kostalden fra 1921 er udvidet i
1959, svinestald opført 1921, lade 1907 og maskinhus 1959. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til høst.

BORDINGVEJ 45, 7441 BORDING, tlf. 86-862058.
VIGGO JENSEN, gårdejer, født den 7.-5.-1929, søn af Hulda og Søren Jensen.
V.J. overtog gården i 1955 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 8,3 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret i 1979, kostald, svinestald og
lade er opført 1910 og maskinhus 1958. Gårdens besætning er på 6 årskøer og 7
ungdyr af blandet race, desuden er der 8 slagtesvin og 2 Nordbakhopper. Gården
drives som i gamle dage med heste, der er hestetrukne maskiner bestående af plov,
harve, såmaskine, selvbinder, gødningsspreder og såmaskine, desuden er der eget
tærskeværk, stenkværn og hakkelsesmaskine.

BORDINGVEJ 48, 7441 BORDING,
tlf. 86-861501.
ARNE HAUGE, gårdejer, født
den 23.-8.-1931, søn af Marie og
Karl Hauge.
A.H. overtog gården i 1960 fra
Jens Nørrelund.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
17 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der
er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1978/79,
kviestald, lade og maskinhus
1983, desuden er der gylletank.
A.H. har en besætning på 10 årskøer + opdræt, de går på broderens gård. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og halmfyr. Arnes far er medhjælper på gården.
BRANDEVEJ 11, "UHREGÅRD", UHRE, 7430 IKAST, tlf. 97-153303.
SVEND ERIK NIELSEN, gårdejer, født den 29.-2.-1944, søn af Ane Kirstine og Sigurd
Skærlund Nielsen (Lund Nielsen), gift den 25.-3.-1972 med Lena Dorthea Jensen, dag
plejeassistent, født den 11.-5.-1947, datter af Julia og Peder Marinus Jensen. Parret
har børnene: Christina, født den 17.-12.-1973 og Anne Mette, født den 26.-12.-1974.
S.E.N. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er vurderingsmand for Ikast Kommune.
Han overtog gården den 1.-3.-1972 fra sine forældre, nuværende ejer er 6. generation
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liens eje i 1787. Gården er solgt
til kommunen, men stuehuset er
købt tilbage, og jorden er i for
pagtning fra kommunen. Areal 13
ha. og der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1856 og re
staureret 1975, kostald opført
1964, ungdyrstald 1975, slagtesvinestald 1934, lade 1911, maskin
hus 1974, desuden er der gastæt
silo og roehus. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
500 slagtesvin, desuden er der 50 slagtekalve af racen RDM samt nogle blandingsdyr.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 2 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Brandevej 17 og Toftlundvej 4.
BRANDEVEJ 12, UHRE, 7430 IKAST, tlf. 97-151405.
JENS OLSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1919, søn af Kathrine og Kristian Olsen, gift
den 5.-10.-1949 med Erna Iversen, medhjælpende hustru, født den 14.-10.-1929, datter
af Else og Iver Iversen. Parret har børnene: Kristian, født den 9.-3.-1950, Birgit, født
den 20.-8.-1951, Eva, født den 9.-4.-1953, Arne, født den 23.-12.-1955, Lisbeth, født
den 18.-9.-1957, Jørgen, født den 3.-7.-1962 og Jytte, født den 11.-5.-1966.
J.O. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i Ligningskommissionen og
er repræsentant for Nykredit. Han overtog gården den 1.-10.-1949 fra sin far, som
købte den i 1907.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. skov. Der er
lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1970, kostald og lade er opført 1915,
svinestald 1956 og maskinhus 1960, desuden er der en hestestald. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca. 450 stk., desuden er der 4 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, kartofler, ærter og raps. Der er 3
traktorer, 2 mejetærskere, 3 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og 1 kartoffellægger.

BRANDEVEJ 14, "DALGÅRD", UHRE, 7430 IKAST, tlf. 97-152648.
JENS BUNDGAARD, konsulent, født den 25.-6.-1929, søn af Emma og Mads P.
Bundgaard, gift den 6.-6.-1959 med Grethe Sandersen, økonoma, født den 6.-6.-1932,
datter af Nielda og Niels Peder Sandersen. Parret har børnene: Peter, født den
26.-3.-1960, Stig, født den 25.-10.-1962 og Ninna, født den 12.-12.-1968.
J.B. er agronom. Han overtog gården den 15.-7.-1973 fra Åge Dalgård.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 15,4 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1973/74, avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade, de er alle bygget i 1932.

BRANDEVEJ 16, "FONNESBÆKGÅRD", FONNESBÆK, 7430 IKAST, tlf. 97-154511.
JOHANNES HANSEN, gårdejer,
født den 7.-8.-1949, søn af Olga
og Henry Hansen, gift den 3.-9.1977 med Anne Marie Poulsen,
børnehaveklasseleder, født den
21.-9.-1955, datter af Krista og
Svend Poulsen. Parret har datte
ren Katja, født den 26.-1.-1985.
J.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går-
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 69 ha., heraf 9 ha. skov og eng.
"Fonnesbækgård"s stuehus er opført før 1900 og restaureret 1975, kostalden er fra
1977, desuden er der ungdyrstald og gammel kostald, lade opført 1935, maskinhus 1977
og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80
årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo
samt varm og kold dlufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.

BRANDEVEJ 17, FONNESBÆK, 7430 IKAST.
SVEND ERIK NIELSEN, gårdejer, omtales under Brandevej 11.
S.E.N. overtog gården i 1981 fra Marius Poulsen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført før 1888 og senere restaureret, avlsbygningerne beståe af kostald,
svinestald, lade og maskinhus. Gården drives sammen med Brandevej 11 og Toftlundvej
4.
BRANDEVEJ 18, "BIRKELUND",
LILLE NØRLUND", 7430 IKAST,
tlf. 97-140397.
JENS MARKUSSEN, gårdejer,
født den 5.-3.-1954, søn af Tho
ra og Henry Markussen, gift den
7.-11.-1976 med Maj-Britt Bjørnfeldt, medhjælpende hustru, født
den 6.-11.-1958, datter af Else
og Verner Bjørnfeldt.
J.M. overtog gården den 21.-5.1977 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1911.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28,6 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1933 og senere restaureret, den gamle kostald er opført 1926, ny
kostald 1965, lade 1934, maskinhus 1965, kartoffelhus 1981 og 5 minkhaller 1985-1986.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM,
desuden er der en minkbestand på 900 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler og byg. Der er 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og
plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med
Resenborgvej 19.
BRANDEVEJ 21, "HEDEBO", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-114121.
KRISTIAN ANDREAS HANSEN, landmand, født den 4.-1.-1927, søn af Ane Marie og
Anton Marinus Hansen, gift den 20.-11.-1956 med Henny Svendsen, husmor, født den
3.-7.-1932, datter af Elly Marie Johanne og Carl Svendsen. Parret har børnene: Sonja,
født den 16.-8.-1957, Solveig, født den 22.-9.-1959, Knud Erik, født den 18.-8.-1963 og
Flemming, født den 21.-5.-1969.
K.H.A. er specialarbejder, han har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag og ar
bejder som deltidslandmand. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra Vilhelm Jensen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 26,5 ha., der er udlejet 1,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1978,, kostald og lade er opført 1939, laden
er tilbygget i 1959 og maskinhuset er fra 1985. Gården drives med en ammekobesæt
ning på 4 ammekøer og 3 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 2 traktorer, 1 kartoffeloptager, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRANDEVEJ 23, LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140206.
JENS RUSE, gårdejer, omtales under Toftlundvej 11.
J.R. overtog gården i 1981 fra DLR.
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Ejendomsskyld 820.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11,7 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1988, kostald og lade er opført 1902,
svinestald til både svin og halmlager er fra 1979. Gården drives sammen med
Toftlundvej 11.
BRANDEVEJ 27, LILLE NØR
LUND, 7430 IKAST, tlf. 97-147068.
ARNE EMIL SVENDSEN, gårdej
er, født den 16.-4.-1938, søn af
Mathilda og August Svendsen,
gift den 30.-3.-1960 med Karen
Erine F. Rasmussen, medhjælpen
de hustru, født den 30.-5.-1940,
datter af Karoline og Julius Ras
mussen. Parret har børnene: Bri
an, f. den 7.-8.-1962, Annette, f.
den 17.-7.- 1965, John, f. den
18.-7. -1968 og Rene, f. den
7.-7.-1976.
A.E.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1969
fra sine svigerforældre, som købte den i december 1947.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1977, farestald opført 1958, drægtighedsstald
og slagtesvinestald 1974, klimastald 1968, lade omkring 1926 og maskinhuse 1975 og
1977, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer,
der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og der anvendeis staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 del
tids medhjælper.

BRANDEVEJ 28, LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-147177.
JARILD NORDESTGÅRD, landmand, født den 20.-1.-1914, søn af Ane og Kristian
Nordestgård, gift den 18.-11.-1949 med Nina Hansen, husmor, født den 28.-7.-1921,
datter af Marie og Jens Anton Hansen. Parret har børnene: Bent, født den
10.-9.-1942, Jens Anton, født den 15.-10.-1950, Ejgil, født den 28.-6.-1952 og Finn,
født den 29.-4.-1960.
J.N. overtog gården den 10.-8.-1949 fra Johannes Pedersen.
Ejendomskyld 550.000. Areal 17,6 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret flere gange, senest 1970, kostalden fra 1890
er senere restaureret, lade opført 1925 og maskinhus 1960. På gården er der 1
ammeko og 1 slagtekalv af racen SDM. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
BRANDEVEJ 30, "ENGHOLM", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-147272.
JENS CARL NIELSEN, gårdejer, født den 1.-2.-1948, søn af Marie og Jens Nielsen,
gift den 17.-7.-1971 med Ester Kristensen, sygehjælper, født den 3.-1.-1948, datter af
Olivia og Kristian Kristensen. Parret har børnene: Kurt, født den 28.-3.-1972, Lisbeth,
født den 13.-6.-1973. Marianne, født den 13.-3.-1978 og Lene, født den 24.-11.-1984.
J.C.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1973
fra Åge Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1907 og senere restaureret, den gamle kostald fra 1927 er ændret
til kalvestald, malkestald opført 1974, ungdyrstald 1979, maskinhus 1980 og lader 1976
og 1985, der er bygget fyrrum 1980 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, der er en
del krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, byg og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingssnlæg, 1 kartoffeloptager, 1 slamsuger og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BØGESKOVVEJ 2, "BØGESKOV
GÅRD", BØGESKOV, 7430 IKAST,
tlf. 97-140164.
EJVIND LARSEN, gårdejer, født
den 24.-3.-1943, søn af Marie og
Jens Larsen, gift den 17.-12.-1966
med Karen Ester Hansen, med
hjælpende hustru, født den
10.-3.- 1944, datter af Elna og
Ejnar Hansen. Parret har børne
ne: Kim, født den 11.-12.-1971,
John, født den 14.-10.-1974 og
tvillingerne Per og Pia, født den
9.-1.-1978.
E.L. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-12.-1966 fra sin svigerfar, som
købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1977, kostalden fra 1929 er moderniseret i 1969, ungdyr
stald opført 1977, maskinhuse 1976, desuden er der lade, hestestald og gylletank.
Gården drives med en besætning på 12 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
BØGESKOVVEJ 4, BØGESKOV,
7430 IKAST, tlf. 97-140017.
ANDREAS INGVERTSEN, gårdejer,
født den 3.-7.-1917, søn af Anna
og Jes Ingvertsen, gift den 9.-5.1945 med Ruth Simonsen, husmor,
født den 10.-5.-1924, datter af
Emilie og Jens Toft Simonsen.
Parret har børnene: Erik, født
den 18.-10.-1946, Flemming, født
den 6.-2.-1949, Jes, født den
8.-3. -1952, Jette, født den
24.-4.-1954 og Finn, født den
1.-9.-1963.
A.I. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-12.-1945 fra
Viggo Larsen.
Areal 24 ha., der er frasolgt 35 ha. hede og der er udlejet 18 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1982, kostald og lade er bygget i 1952
efter en brand. På gården er der 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri.

BØGESKOVVEJ 6, BØGESKOV,
7430 IKAST, tlf. 97-140316.
VAGN JUEL NIELSEN, gårdejer,
født den 17.-5.-1952, søn af El
len og Niels Juel Nielsen, gift
den 6.-12.-1980 med Vibeke Anette Larsen, syerske, født den
25.-7.- 1955, datter af Birtha og
Knud Erik Larsen. Parret har
børnene: Bettina, født den
21.-1.-1975 og Lisbeth, født den
29.-5.-1981.
V.J.N. er specialarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-8.-1980 fra Peder Rasmussen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 21,5 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er udlejet.
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Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1981, kostald opført 1965, lade 1955 og
maskinhus 1983. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1
fastbrændselsfyr.

CHRISTIANSHEDEVEJ 1, RØN
KILDE, 7441 BORDING, tlf.
86-861872.
HARTVIG KVIESGAARD, gårdej
er, født den 2.-5.-1950, søn af
Anna og Henry Kviesgaard, gift
den 24.-8.-1973 med Hanne Møl
ler, født den 23.-3.-1953, datter
af Ruth og Verner Møller. Parret
har børnene: Jørgen, f. den 9.-7.1974, Lone, f. den 3.-3.- 1977 og
Birgit, f. den 16.-2.-1981.
H.K. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ikast-Bording Landboforening samt i kredsle
delsen for DLB i Ikast. Han overtog gården den 1.-11.-1975 fra Egon Kristensen.
Areal 46 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Desuden er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1984, goldsostald og farestald er bygget 1922
og 1964, slagtesvinestald 1978, ungdyrstald 1985, lade 1916 og maskinhus 1977, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca.
2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og kartofler. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, gastæt kornsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medarbejder.

CHRISTIANSHEDEVEJ 14, "THOMSENSMINDE", CHRISTIANSHEDE, 7441 BORDING,
tlf. 86-869131.
LAURIDS NIELSEN, gårdejer, født den 17.-3.-1920, søn af Gertrud og Jens Christian
Nielsen. L.N. er enkemand og har børnene: Søren, født den 23.-12.-1950, Hans, født
den 25.-6.-1954, Gerda, født den 23.-7.-1958 og Arne, født den 6.-8.-1965.
L.N. overtog gården i 1946 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 39 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1978, kostald, svinestald og lade er opført
1963 og maskinhus 1948/49. Gårdens besætning er på 30 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo samt 1 portionstørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
CHRISTIANSHEDEVEJ 15, 7441 BORDING, tlf. 86-869215.
ANNETTE FLERON GULDNER og MICHAL ZOBER SCHWARCZ, gårdejere, født den
16.-4.-1959.
A.F.G. er datter af Lise Jensen og Mogens Fleron Giildner.
A.F.G. blev gift i 1982 med M.Z.C., født den 16.-1.-1951, søn af Elisabeth Schmith og
Marton.
Begge ægtefæller har været på Lyngby Landbrugsskole.
A.F.G. overtog gården i 1985 fra Thomas Smith.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23 ha., der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1980, drægtighedsstald er opført 1928,
farestald 1976, slagtesvinestald, klimastald og forfedestald 1980, maskinhuset er ind
rettet til hestestald og der er en gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
145 årssøer og der sælges ca. 3.200 smågrise, desuden er der 7 heste. Der er 2
traktorer og 1 gastæt kornsilo. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
CHRISTIANSHEDEVEJ 18, "CHRISTIANSHEDEGAARD", 7441 BORDING, tlf.
86-869066.
ORLA LYNGHOLM NIELSEN, gårdejer, født den 19.-5.-1962, søn af Jensine og Henry
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torassistent, født den 7.-5.-1965,
datter af Eva og Helge Reinholt
Magnussen. Parret har børnene:
Heine, født den 13.-5.-1987 og
Christina, født den 16.-5.-1989.
O.L.N. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 31.-5.-1985
fra sin far og sin bror.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
51 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1938, det er senere tilbygget og restaureret, kostalden fra 1968 er
tilbygget i 1977, lade 1968 og maskinhus 1976, der er en gylletank. Gården drives som
harefarm med en bestand på 25 par, der er 3 haller til harerne. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandings
maskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.

CHRISTIANSHEDEVEJ 21, "GRANGAARD", CHRISTIANSHEDE,
7441 BORDING, tlf. 86-869291.
BØRGE MADSEN, gårdejer, født
den 15.-3.-1938, søn af Marie og
Anders Madsen, Løgstrup, gift
den 5.-12.-1964 med Kirsten Ma
rie Vestergaard, husassistent,
født den 6.-8.-1944, datter af
Else og Niels Vestergaard, Hem.
Parret har børnene: Benny, f.
den 24.-8. -1965, Anders, f. den
23.- 4.-1967 og Thorben, f. den
6.-12.-1973.
B.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1976 fra Karl
Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha., der er 11 ha. skov og 1
ha. eng. Desuden er der forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere restaureret, kostald opført 1977, svinestalden fra
1900 er ombygget i 1977, lade opført 1920, maskinhuse 1960 og 1978, foderhus 1977
og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. 2 sønner hjælper til
på gården.
DAMHOLTVEJ 1, BORDING
MARK, 7441 BORDING, tlf.
86-861518.
KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer,
født den 14.-9.-1934, søn af An
na og Martin Pedersen, gift den
18.-11.-1916 med Elin Thiesen,
medhjælpende hustru, født den
4.-6.-1943, datter af Grethe og
Johannes Thiesen. Parret har bør
nene: Jens Martin, født den 15.10.-1961, Hanne, født den 22.-5.1963, Gitte, født den 30.-6.-1965,
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Kristian Pedersen overtog gården den 10.-11.-1968 fra Kirstine Mortensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1912/13 og senere restaureret, kostalden fra 1931 er tilbygget i
1969, ny kostald opført 1973, desuden er der ungdyrstald, svinestald og staklade.
Gården drives med en besætning på 33 ungdyr af racen SDM, desuden er der ca. 15
årssøer og 200 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetælrsker, 1 vandingsmaskine, plan
silo og korntørreri.

DAMHOLTVEJ
2, BORDING
MARK, 7441 BORDING, tlf. 86861133.
HANS HENRIK HANSEN, gårdej
er, født den 11.-5.-1919, søn af
Johanne og Marius Hansen, gift
den 15.-8.-1947 med Antonette
Larsen, medhjælpende hustru,
født den 2.-11.-1923, datter af
Maren og Kimer Larsen. Parret
har børnene: Knud, født den 12.9.-1948, Inge Hanne, født den
4.-10.-1950, Ove, født den 9.-1.1956 og Bodil, født den 5.-4.-1957. H.H. overtog gården i 1944 fra Marinus Pedersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. skov, 1 ha. eng
og 1 ha. krat.
Stuehuset er opført 1925 og senere restaureret, kostalden fra før 1925 er tilbygget i
1956, svinestald opført 1956, kartoffelhus 1962 og maskinhus 1974. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til høst.
DAMHOLTVEJ 4, BORDING
MARK, 7441 BORDING, tlf. 86861647.
HAKON LARSEN, gårdejer, født
den 10.-11.-1937, søn af Maren
og Kimer Larsen.
H.L. overtog gården i 1959 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 22
ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1
ha. skov.
Stuehuset er opført 1912 og re
staureret 1979, kostald opført 1979, kartoffelhus 1960, svinestald 1965, maskinhus
1958 og der er gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 8 ung
dyr og 8 slagtekalve af racen SDM samt 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
de er kartofler. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
høst.

DAMHOLTVEJ 6, BORDING MARK
7441 BORDING, tlf. 86-862153.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født den 29.-3.-1951, søn af Hen
ny og Holger Nielsen, gift den
23.-8.- 1975 med Bente Petersen,
hjemmehjælper, født den 12.-7.1954, datter af Ester og Viggo
Petersen. Parret har børnene:
Betina, født den 27.-1.-1973 og
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20.-7.-1979 fra Ruth Hansen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 18 ha. og der er forpagtet 1,7 ha.Stuehuset er opført
1926 og restaureret 1984, kostalden fra 1926 er restaureret i 1979 til goldsostald, farestald og lade er opført 1956, laden er ombygget til grise i 1979, ny lade opført 1979
og klimastald 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

DAMHOLTVEJ 16, BORDING
MARK, 7441 BORDING, tlf. 86862118.
TONNY EMIL BORGGREEN,
gårdejer, født den 15.-1.-1950,
søn af Helga og Eigild Borggreen,
gift den 21.-9.-1974 med Lone
Engelbrecht Olesen, jordemoder,
født den 12.-2.-1951, datter af
Birgith og Svend Olesen. Parret
har børnene: Mira, f. d. 18.3.1983 og Jin, f. d. 19.-9.-1985.
T.E.B. er minkavler og er i bestyrelsen for den lokale minka vierforening. Han overtog
gården den 1.-12.-1979 fra Jens Olesen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 8,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehusets alder er ukendt, men det er tilbygget i 1979, kostald og svinestald er om
bygget til pelsrum i 1984, lade opført 1984, desuden er der 9 minkhaller og gylletank.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 700 tæver. Der er 1 traktor og 1 fo
dermaskine til mink samt halmfyr.

DAMHOLTVEJ 21, "LILLE SØBJERGGAARD", SØBJERG, 7441
BORDING, tlf.97-151974.
GUNNER JENSEN, gårdejer, født
den 22.-3.-1926, søn af Marie og
Poul Hansen Jensen, gift d. 30.5.-1970 med Dagny Bennesen,
hjemmehjælper, født den 2.-9.-1930,
datter af Nielsine og Sofus Ben
nesen. Parret har børnene: Tinna,
født den 3.-3.-1970 og Henrik,
født den 2.-1.-1975.
G.J. overtog gården i 1968 fra sine forældre. Areal 24,8 ha., heraf 1,1 ha. mergelgrav.
14 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført sidst i 1800-talIet og restaureret 1970, avlsbygningerne bestående
af kostald, svinestald og lade er fra sidst i 1800-tallet og maskinhuset 1958. Gårdens
besætning er på 6 fededyr af racerne S DM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
EJSTRUPVEJ 2, "DRANTINGGÅRD", OVER ISEN, 7430 IKAST,
tlf. 97-140033.
KNUD CLAUSEN, gårdejer, født
den 9.-5.-1926, søn af Else Kir
stine og Ferdinand Clausen, gift
den 1.-8.-1964 med Inger Marie
Philipsen, medhjælpende hustru,
datter af Nora og Chr. Philip
sen. Parret har børnene: Ole,
født den 14.-5.-1947, Hartvig,
født den 26.-1.-1951, Carsten,
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født den 29.-6.-1953 og Nora, født den 4.-1.-1955, det er børn fra I.M.P.s første
ægteskab.
K.C. har været på Korinth Landbrugsskole.
I.M.P. overtog gården den 10.-9.-1954 fra Martha Andersen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 40 ha., heraf 7 ha. eng og 7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1972, kostald opført 1955, lade 1900 og
maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 15 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, rug og kartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ELBÆKVEJ 2, "ELBÆKGAARD", 7442 ENGESVANG, tlf. 86-865383.
NIELS PETER GLUD PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-9.-1942, søn af Petra og
Søren Pedersen, gift den 14.-10.-1967 med Else Marie Jørgensen, beskæftigelsesvejle
der, født den 7.-10.-1948, datter af Marie og Jørgen Jørgensen. Parret har børnene:
Inge Marie, født den 2.-5.-1969 og Søren Henrik, født den 29.-4.-1971.
N.P.G.P. er falckredder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-1.-1986 fra Svend Elbæk Pedersen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1982, kostald og svinestald er fra omkring
1888, laden er ombygget i 1960 og kartoffelhuset er fra 1975. Gårdens besætning er
på 13 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler og økologiske
grøntsager. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
ENGVANG 2, ENGVANG, 7430 IKAST, tlf. 97-140168.
HALVOR NIELSEN, gårdejer, født den 16.-11.-1935, søn af Nie og Lauge Nielsen, gift
den 15.-11.-1958 med Gerda Sylvestersen, syerske, født den 10.-8.-1937, datter af
Sigrid og Peder Sylvestersen. Parret har børnene: Hedda, født den 7.-9.-1959, Mie,
født den 30.-4.-1961, Ivan, født den 17.-6.-1962, Michael, født den 30.-3.-1966 og
Jack, født den 13.-3.-1971.
H.N. overtog gården den 15.-3.-1969 fra Åge Troelsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 6 ha. mose.
Stuehuset er opført 1909 og senere restaureret, svinestalden fra 1970 er ændret til
køer i 1979, lade opført 1954 og maskinhus 1972. Gårdens besætning er på 1 ammeko,
3 ungdyr og 2 slagtekalve af racerne Jersey og Limousine, desuden er der 14 moderfår
og 25 avlskaniner. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og ærter. Der
er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ENGVANG 7, "GRANLY", ENG
VANG, 7430 IKAST, tlf. 97-140163.
HENRY JENSEN, gårdejer, født
den 1.-6.-1927, søn af Agnes og
Jens Jensen, gift den 12.-11.-1949
med Magda Andersen, medhjæl
pende hustru, født den 13.-2.-1926,
datter af Jensiné og Milter An
dersen. Parret har datteren Janny, født den 9.-5.-1951.
H.J. overtog gården den 1.-10.1949 fra Kirstine Larsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22
ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1890 og senere restaureret, den gamle stald og lade er
fra 1890, ny kostald 1967, maskinhuse 1962 og 1970. Gården drives med en kvægpro
duktion på 7 årskøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er
på 5 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
kartoffeloptager, kornsilo og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ENGVANG 9, "SANGHOLM",
OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf.
97-140271.
OVE BÆKGÅRD VESTERGAARD,
specialarbejder, født den 23.-4.1943, søn af Maren og Marinus
Vestergaard, gift den 2.-5.-1964
med Inga Jakobsen, tekstilarbej
der, født den 25.-2.-1943, datter
af Margrethe og Svend Åge Ja
kobsen. Parret har børnene: Bru
no, født den 19.-6.-1964, Mari
anne, født den 25.-4.-1966 og
Benny, født den 4.-10.-1971.
O.B.V. er specialarbejder. Han overtog gården den 20.-4.-1966 fra sine svigerforældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1909, da ejendom
men blev bygget som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 9 ha., heraf 0,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1974, da kostalden blev ændret til beboelse,
lade opført 1953 og maskinhus 1968. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor,
plansilo og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGVANG 12, "BÆKGÅRD", ENGVANG, 7430 IKAST, tlf. 97-140305.
PAUL VESTERGAARD, efterlønsmodtager, født den 23.-7.-1927, søn af Maren og Mari
nus Vestergaard, gift den 26.-11.-1955 med Bodil Jakobsen, tekstilarbejder, født den
27.-10.-1937, datter af Margrethe og Svend Åge Jakobsen. Parret har børnene: Kurt,
født den 7.-10.-1953, Finn, født den 28.-2.-1956, Anne-Grethe, født den 20.-7.-1958,
Jan, født den 18.-6.-1959, Inger Marie, født den 20.-9.-1960 og Britta, født den
7.-2.-1964.
P.V. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-5.-1953 fra Signe Hansen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11,8 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973, kostald opført 1979, maskinhus 1972 og
der er en staklade. Gårdens besætning er på 1 hest.

FAURHOLTVEJ 30, "SKELGAARD",
FAURHOLT, 7430 IKAST, tlf.
97-151839.
GUSTAV SIGGAARD, gårdejer,
født den 9.-12.-1926, søn af Annine og Søren Siggaard, gift den
18.-5.-1957 med Erna Nielsen,
hjemmehjælper, født den 27.-3.1939, datter af Gerda og Chri
stian Nielsen. Parret har børne
ne: Carsten, født den 17.-6.-1963
og Ivan, født den 22.-11.-1964.
G.S. overtog gården den 10.-11.1956 fra Anders Nielsen.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 3 andedamme og 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1982, kostalden fra 1960 er indrettet til
svinestald i 1976, hvor der også blev bygget ny svinestald, maskinhus opført 1978, der
er desuden foderhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
FELDBAKVEJ IB, 'GRANLY", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140053.
PAUL PAULSEN, gårdejer, omtales under Feldbakvej 3.
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Paul Paulsen overtog gården i
1987 fra N. Paul Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
51 ha., heraf 2 ha. sø og skov,
søen er lavet i 1979.
Stuehuset er opført 1929 og re
staureret flere gange, kostald op
ført 1971, lade 1976 og maskin
hus 1977. Gården drives sammen
med Feldbækvej 3 og Resenborgvej 3.
FELDBAKVEJ 3, "SMEDEGÅRD",
LILLE NØRLUND, 7430 IKAST,
tlf. 97-140053.
PAUL PAULSEN, gårdejer, født
den 29.-8.-1940, søn af Erna og
Otto Paulsen, gift den 29.-12.1964 med Gerda Nikolajsen, med
hjælpende hustru, født den
30.-1.- 1942, datter af Laura og
Marinus Nikolajsen. Parret har
børnene: Allan, født den 14.-9.-1967,
Carsten, født den 7.-10.-1969,
Anette, født den 24.-3.-1973 og
Lene,født den 9.-11.-1977.
P.P. overtog gården den 1.-1.-1971 fra sine forældre, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,1 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1971, kostald opført 1961, ungdyrstald 1976,
kartoffelhus og maskinhus 1972, garage og værksted 1973 og lade 1961. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer og ca. 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgafgrøder er kartofler, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 5
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 slamsuger, 1 gyllevogn og 1 tørrevogn samt
kornsilo. Der er 1 søn som fast medhjælper på gården, som drives sammen med Feldbakvej IB og Resenborgvej 3.

FELDBAKVEJ 4, "LILLE NØRLUND", 7430 IKAST, tlf. 97-140132.
LEO JAKOBSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1951, søn af Anna og Ansgar Jakobsen, gift
den 24.-6.-1988 med Lene Larsen, medhjælpende hustru, født den 18.-10.-1955, datter
af Elisabeth og Peder Larsen. Parret har børnene: Marianne, født den 22.-4.-1987 og
Frans, født den 10.-11.-1988.
L.J. overtog gården den 16.-4.-1984 fra Svend Lorentsen.
Areal 49 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., der er 3 ha. skov. Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1990, kostald og svinestald fra 1970 er delvis
ændret til pelseri, 3 minkhaller er opført 1986, kartoffelhus 1968 og lade 1912.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 600 tæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler, byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.
FEMHØJE 1, FONNESBÆK, 7430 IKAST, tlf. 97-155678.
KURT OLESEN, gårdejer, født den 4.-6.-1959, søn af Marie og Ove Olesen, gift den
12.-8.-1989 med Ulla Skov Olesen, frisør, født den 23.-8.-1964, datter af Else og
Asger Olesen. Parret har sønnen Mads, der er født den 11.-1.-1990.
K.O. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLG. Han over
tog gården den 1.-7.-1984 fra Kristian Olsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha. og der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført omkring 1935 og restaureret 1987/88, kostalden fra 1935 er æn
dret til slagtesvin i 1978, slagtesvinestald opført 1978, lade 1935, kartoffelhus 1986 og
maskinhus 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.750 stk.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, rug og kartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 4 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr.
FIRHUSE 1, 7441 BORDING, tlf.
86-861944.
CHRISTIAN LUNDAGER JENSEN,
gårdejer, født den 14.-5.-1918,
søn af Kamille og Jens Peder
Jensen, gift den 3.-4.-1946 med
Jensine Krestine Vestergaard,
husmor, født den 16.-10.-1922,
datter af Marie og Kresten Ves
tergaard. Parret har børnene:
Marie, f. den 28.-3.-1947, Sonja,
f. den 7.-7.- 1950, Per, f. den
11.-8.- 1960 og Magda, f. den
6.-5.-1962.
C.L.J. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1946 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 12 ha., heraf 0,3 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1970, kostald og svinestald er opført 1920,
lade 1914 og maskinhus 1954. På gården er der 1 traktor.
FIRHUSE 3, "ARSLEVGAARD", OVER JULIANEHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86-861457.
CHRISTIAN HESSEL ANDERSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1939, søn af Anne og Hen
ry Andersen, gift den 28.-12.-1966 med Lis Hansen, medhjælpende hustru, født den
30.-7.-1940, datter af Anna Kirstine Hansen. Parret har sønnen Ole, født den
3.-5.-1976.
C.H.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1966
fra Oluf Frølund.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. eng, desuden
er der forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalden ca. 1930, renoveret i 1960 og med spalter i 1975,
lade opført før 1930 og maskinhus 1972, der er bygget silohus i 1984 og der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på ca. 38 årskøer, 42 ungdyr og 19 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo samt varm
og koldluftstørreri.
FIRHUSE 6, "BERSMINDE", 7441
BORDING, tlf. 86-861456.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer,
født den 21.-9.-1917, søn af Lau
ra og Anders Nielsen, gift den
21.- 11.-1939 med Edel Marie
Pedersen, husmor, født den
24.-11.-1917, datter af Jensine
og Søren Pedersen. Parret har
børnene: Laura, født den 17.-12.1942, Karen, født den 12.-3.-1944,
Grethe, født den 5.-7.-1945 og
Agnes, født den 26.-4.-1954.
J.N. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1939 fra
Holger Berg Jensen. Areal 16 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1839 og senere restaureret flere gange, kostald og svine
stald er opført 1947 samt lade 1943. Gårdens besætning er på 2 årssøer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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86-861260.
JENS KARL JENSEN, gårdejer,
født den 22.-5.-1947, søn af Mar
grethe og Knud Jensen, gift den
1.-12.-1973 med Ruth Holm, læ
rer, født den 25.-6.-1947, datter
af Anna og Svend Aage Holm.
Parret har børnene: Knud, f. den
3.-11.1975, Henrik, f. den 4.-10.- 1978
og Peter, f. den 3.-11.-1982.
J.K.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1973
fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 44 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1907, restaureret og tilbygget senest i 1987, kostald opført 1979,
svinestald 1975, lade 1927 og maskinhus 1969, der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.
FIRHUSE 14, "DALSMINDE", NEDER JULIANEHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86-865158.
HENRY NIELSEN, gårdejer, født den 30.-8.-1925, søn af Johanne og Anders Peder
Nielsen, gift den 9.-1.-1960 med Metha Eskesen, født den 13.-2.-1923, datter af Anne
og Jens Eskesen. Parret har sønnen Jens Peder, født den 23.-12.-1961.
H.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-1.-1968 fra
Maja Throelsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 32,2 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1897 og tilbygget senere og er senest restaureret i 1987, kostald
og lade opført 1966, svinestald og maskinhus omkring 1900. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 140 stk. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

FLYVERVEJ 2, "VESTERLED",
CHRISTIANSHEDE, 7441 BORDING,
tlf. 86-869048.
JOHANNES JUHL LARSEN, født
den 17.-12.-1932, søn af Anna og
Christian Larsen, gift den 15.-5.1965 med Nanna Juhl Andersen,
født den 14.-1.-1930, datter af
Karen og Kristian Andersen. Par
ret har datteren Karen Marie,
født den 9.-3.-1970.
J.J.L. er fabriksarbejder og har
været på Grindsted Landbrugssko
le. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra Niels Olsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. skov. 12 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1914 og tilbygget 1988, kostald og svinestald er fra 1914,
lade og maskinhus 1967/68. På gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri.
FREDERIKSVÆRKVEJ 2, "NY FREDERIKSVÆRK", FREDERIKSVÆRK, 7441
BORDING, tlf. 86-862082.
FREDE CONRAD JENSEN, født den 15.-5.-1949, søn af Kristine og Otto Jensen, gift
den 23.-6.-1973 med Else Klejs, født den 29.-7.-1951, datter af Gerda og Rasmus
Jørgen Klejs. Parret har børnene: Tina, født den 24.-9.-1976, Thomas, født den
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Frede Conrad Jensen har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den
15.-1.-1977 fra Niels Pedersen.
Areal 71,5 ha., heraf tilkøbt
18,7 ha., der er 3 ha. skov og
2ha. eng. Stuehuset er opført
1988, drægtighedsstald 1907, farestald 1977, slagtesvinestalde
1979 og 1980, hvor der også blev
bygget lade, maskinhus og delvis
kartoffelhus er opført i 1986.
Der er gylletank. Gårdens besæt
ning er på 3 ammekøer af racen
Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøderer ærter og kartof
ler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kartoffeloptager, plansilo
og korntørreri. På gården er 2 faste medarbejdere.

FREDERIKSVÆRKVEJ 6, "FREDE
RIKSVÆRK", FREDERIKSVÆRK,
7441 BORDING, tlf. 86-861284.
MORTEN STORGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født den ll.-ll.1952, søn af Gunhild og Carl
Pedersen.
M.S.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1978 fra sine forældre,
nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
97,3 ha., heraf 18 ha. skov og 5
ha. eng.Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1981, kostald opført 1977, kalvestald
1983, lade 1930, maskinhus 1984, foderhus 1988 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme
til opvarmning af stuehuset, desuden er der anpart i Ravnholt Vindmøllelaug. På
gården er 1 fast medhjælper.
GAMMELAGER VEJ 8, "ENGDAL",
7430 IKAST, tlf. 97-250017.
BJARNE WEDEL, gårdejer, født
den 1.-4.-1962, søn af Krista og
Vagner Wedel, gift den 20.-6.1986 med Else Marie Jakobsen,
kontorassistent, født den 10.-3.1959, datter af Anne Margrethe
og Henning Jakobsen. Parret har
datteren Anette, f. d. 12.-6.-1987.
B.W. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1985 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1925.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1968, kostald opført 1970, svinestald 1937 er
moderniseret 1971, desuden er der lade, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 36 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio nens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsan
læg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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tlf. 97-145003.
EGON LAURSEN og søsteren
IDA NYGAARD, minkavlere.
E.L. er født den 1.-5.-1929, søn
af Petrine og Niels Laursen, gift
d. 8.-10.-1953 med Ingelise Horn
skov, født den 17.-3.-1935, dat
ter af Mathilde og Aage Horn
skov, Kaerup. Parret har børne
ne: Linda, født den 8.-3.-1954 og
Kim, født den 7.-10.-1957.
Søskendeparret overtog gården
den 14.-8.-1974 fra Tage Jensen. Ejendomsskyld 560.000. Areal 19 ha., der er
bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900. Gården drives som minkfarm med en bestand på
2.700 tæver. Der er 1 traktor. Sønnen er medhjælp på gården.

GEDHUSVEJ 12, AGERSKOV,
7441 BORDING, tlf. 97-145342.
KURT FURBO, gårdejer, født d.
15.-2.-1951, søn af Robert Furbo,
gift den 20.-5.-1978 med Conny
Legaard, kontorassistent, født d.
21.-2.-1956, datter af Arnold Le
gaard. Parret har børnene: Kent,
født den 5.-5.-1980 og Jane, født
den 8.-8.-1985.
K.F. er uddannet landmand med
grøn bevis. Han overtog gården
den 31.-12.-1977 fra sin sviger
far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 59,9 ha., heraf 3,8 ha. eng. Desuden er der forpagtet
100 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1968, kostalden fra 1978 er udvidet i 1986,
kalvestald opført 1986, kartofelhus 1959, 3 lader fra 1930, 1978 og 1986, maskinhus
1961 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 76 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der
er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffel
lægger, 1 roesåmaskine, 10 tårnsiloer og varm lufts tørreri. På gården er 1 foder
mester samt 2 faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation. Gården drives sam
men med "Søndergård", Munklindevej 68.

GEDHUSVEJ 14, AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-145171.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født den 7.-10.-1939, søn af Viktor Nielsen, Laurbjerg, gift
den 30.-7.-1966 med Elin Ann-Jytte Andersen, født den 11.-2.-1947, datter af Johan
nes Andersen, Uglebjerg. Parret har børnene: Tina, født den 28.-3.-1969, Rikke, født
den 29.-4.-1973 og Iben, født den 3.-3.-1975.
K.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Verner Kirkegaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 49 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Desuden er der forpag
tet 22 ha.
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staureret og udbygget i 1977,
svinestalden fra 1960 er udbyg
get i 1975, hvor der også blev
bygget lade og foderhus, maskin
huset er fra 1974. Gården drives
med en svineproduktion på 30
årssøer, der produceres ca. 400
slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, kar
tofler og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr.

GEDHUSVEJ 17, "VIRKELYST",
AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf.
97-145036.
JENS ERNST NIELSEN og INGE
KAREN HEDEGAARD NIELSEN,
gårdejere.
J.E.N. er født den 14.-1.-1952,
søn af Viktor Nielsen, Stjær, gift
den 19.-12.-1983 med Inge Karen
Hedegaard Kristensen, afdelings
leder, født den 12.-9.-1954, dat
ter af Tonnie og Gustav Hede
gaard Kristensen. Parret har børnene: Maria, født den 6.-2.-1974, Jonas, født den 29.-3.-1984 og Daniel, født den
15.-5.-1985.
J.E.N. er læplantningskonsulent ved Hedeselskabet, han har været på Hammerum Land
brugsskole og er uddannet skovfoged. De overtog gården den 4.-8.-1983 fra J.E.N.s
forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 59 ha., heraf 0,8 ha. eng og 0,8 ha. mose. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1933 og restaureret flere gange, kostald og lade er opført
1933, laden er tilbygget i 1967, svinestalden er tilbygget i 1953 og maskinhuset er fra
1954. Gårdens besætning er på 8 får og 2 heste. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, tårnsilo og varm lufts tørreri.

GEDHUSVEJ 18, AGERSKOV,
7441 BORDING, tlf. 97-145205.
AUGUSTA PEDERSEN, gårdejer,
født den 28.-8.-1903, datter af
Magnus Simonsen, Karup, gift
med Otto Pedersen, gårdejer,
født den 12.-7.-1903, søn af Pe
der Peder Ljøring Pedersen. Par
ret har børnene: Ella, f. d.
25.-7.-1927 og Ketty, f. d.
13.-8.-1929.
O.P. er død. A.P. overtog gården i .1978 fra sin far.
Areal 27,5 ha., heraf 5,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1928 og laden er ligeledes fra 1928.
GLUDSTEDVEJ 3, "LUNDGÅRD", OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140084.
KURT LUNDGÅRD ANDERSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1945, søn af Gerda og Mehli
Andersen, gift den 3.-11.-1973 med Anna Petra Sørensen, medhjælpende hustru, født
den 19.-12.-1949, datter af Laura og Mathias Sørensen. Parret har børnene: Annette,
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Jørgen, født den 9.-11.-1984.
Kurt Lundgård Andersen har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-1.-1973 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1870.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 37 ha. skov og
krat, heraf 9 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1974, kostalden fra 1950 er restaureret efter
en brand i 1960, hvor der også blev bygget lade, maskinhus opført 1963 og foderhus
1974, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer,
50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM og der er nogle krydsningsdyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 2
markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GLUDSTEDVEJ 4, "SKOVGÅRD", OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140103.
PER LUNDGÅRD ANDERSEN, født den 16.-12.-1946, søn af Gerda og Mehli Ander
sen, gift den 15.-9.-1974 med Agata Sobchak, beskæftigelsesvejleder, født den 26.9.-1952, datter af Weronika pg Franciek Sobchak. Parret har børnene: Lisbeth, født
den 7.-6.-1976, Henrik, født den 14.-1.-1979 og Camilla, født den 1.-3.-1984.
P.L.A. er møbelsnedker. Han overtog gården den 1.-6.-1972 fra Gunnar Sørensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1987, kostald opført 1984, garage og værksted
1906, fyrrum og halmlager 1986 og lade 1978. Gårdens besætning er på 12 moderfår.
Planteproduktionens salgsagrøder er byg, ærter, hvede, raps og rug. Der er 1 traktor,
1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GRØDDEVEJ 26, "OVER HALD",
HALD, 7430 IKAST, tlf. 97 151797.
JØRGEN OLSEN, gårdejer, født
den 7.-6.-1916, søn af Maren og
Peder Olsen.
J.O. har været på Hoptrup Høj
skole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-8.-1960 fra
sine forældre, som købte den i
1917.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 29
ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er
4,5 ha. eng og 6 ha. skov og bak
ker.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1979, kostald opført 1958, lade 1929 og ma
skinhus 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hve
de, rug, ærter og raps. Der er 1 traktor og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GRØNSØVEJ 1, PÅRUP, 7442
ENGESVANG, tlf. 86-869051.
JØRGEN HANSEN, gårdejer,
født d. 24.-10.-1917, søn af Mag
dalene og Knud Hansen, gift den
18.-12.-1941 med Juliane Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 17.-6.-1919, datter af
Marie og Johannes Christensen.
Parret har børnene: Knud, født
den 15.- 8.-1944, Johan, født d.
26.-2.- 1947, Bent, født den 29.-
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Jørgen Hansen overtog gården den 1.-10.-1941 fra sine forældre.
Ejendomskyld 500.000. Areal 13,1 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1975, kostald og svinestald er opført 1954,
lade og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og kartofler. Der er 2 trkatorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr.

GRØNSØVEJ 2, "SØAGERGAARD", PÅRUP, 7442 ENGESVANG, tlf. 86-869109.
AAGE OLESEN, gårdejer, født den 17.-3.-1925, søn af Karen og Otto Olesen, gift den
15.-8.-1956 med Inge Vestergaard Nielsen, født den 14.-5.-1923, datter fa Jane og
Vestergaard Nielsen. Parret har børnene: Tage, født den 30.-10.-1958, Kurt, født den
15.-3.-1959, Ruth, født den 25.-3.-1960 og Ulla, født den 19.-11.-1961.
AA.O. overtog gården i 1955 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. skov. 13,5 ha.
er bortforpagtet. Stuehuset er opført 1872 og senere restaureret, kostald og svinestald
er opført 1872 og lade 1953.
GRØNSØVEJ 3, "GRØNSØGAARD", CHRISTIANSHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86869110.
TAGE PEDERSEN, gårdejer, født den 6.-11.-1900, søn af Inger Marie og Magnus Peder
sen, gift den 25.-11.-1943 med Dagny Larsen, medhjælpende hustru, født den 24.-9.1924, datter af Mary og Jens Nørreskov Larsen. Parret har børnene: Sonja, født den
25.-7.- 1943, Ejner, født den 19.-4.-1945, Mary, født den 7.-12.-1954 og Jens, født den
27.-7.- 1956. T.P. overtog gården i 1952 fra sine forældre. Ejendomsskyld 1.800.000.
Areal 51 ha., heraf 2,8 ha. skov, desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1982, kostald og lade er opført 1962, svinestalde 1958 og 1972 samt maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion på
30 årsser, der sælges ca. 600 smågrise og 600 slagtesvin, desuden er der 3 ammekøer
af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gastæt kornsilo. På gården er 1 fast med
hjælper.
GULDFORHOVEDVEJ 13, "LYKKEBO", HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861088.
KRISTIAN JOHANNES THORKILDSEN, gårdejer, født den 14.-11.-1951, søn af Marie
og Hans Thorkildsen, gift den 24.-7.-1976 med Esther Høgh Poulsen, sygeplejerske,
født den 27.-1.-1954, datter af Minna og Christian Høgh Poulsen. Parret har børnene:
Inge, født den 16.-1.-1980, Poul, født den 4.-3.-1982 og Anne, født den 9.-5.-1984.
K.J.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1975
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 45 ha. og der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostald 1978, svinestalden fra 1968 er restaureret i 1984,
lade opført 1916, maskinhus 1970 og der er køresilo, foderhus og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm lufts tør
reri og halmfyr. På gården er 1 fast medarbejder.
GULDFORHOVEDVEJ 14, "KNUDSMINDE", HESTLUND, 7441 BOR
DING, tlf. 86- 861913.
KNUD STORGAARD, født den
1.-2.-1957, søn af Ragnhild og
Svend Storgaard, gift den 28.-7.1984 med Helle Lorentzen, syge
plejerske, født den 18.-5.-1958,
datter af Maren og Holger Lo
rentzen. Parret har sønnen Tho
mas, født den 17.-10.-1986.
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K.S. er tømrer. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra Kristian Thorkildsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 1 ha.
Knudsmindes stuehus er opført 1943/44 og restaureret 1989, kostalden er opført 1930,
lade 1946 og maskinhus omkring 1950. Gårdens besætning er på 12 får.
GULDFORHOVEDVEJ 16, 7441 BORDING, tlf. 86-861365.
PEDER MAGNUS JENSEN, gårdejer, født den 14.-9.-1918, søn af Alma og Jens Peder
Jensen, gift den 25.-10.-1945 med Olivia Hagelskjær, medhjælpende hustru, født den
7.-6.-1921, datter af Kristine og Jacob Hagelskjær. Parret har børnene: Birgith, født
den 21.-9.-1946, Ellen, født den 22.-1.-1948, Inga, født den 19.-2.-1950 og Knud, født
den 26.-1.-1952.
P.M.J. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården i 1945 fra Karl
Hauge.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 30,6 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er bortforpagtet 9,4
ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1979, kostald opført 1966, svinestald 1955 og
maskinhus 1953 og der er en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
GULDFORHOVEDVEJ 20, RAVNHOLTLUND, 7441 BORDING, tlf.
86-861361.
EJNAR NIELSEN, gårdejer, født
den 21.-11.-1915, søn af Marie
og Niels Kristian Nielsen, gift d.
27.-2.-1954 med Helene Hansen,
medhjælpende hustru, født den
9.-8.-1922, datter af Katrine og
Niels Peder Hansen. Parret har
børnene: Niels Kristian, født den
1.-7.-1955, Leo, født den 6.-5.1956, Benno, født den 23.-2.-1961
og Inger Elisabeth, født den 24.-5.-1967.
E.N. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1948 fra
Rasmus Nielsen.
Areal 24,3 ha., der er lidt mose.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1980, kostalden fra 1927 er tilbygget 1964,
svinestald opført 1927, lade 1955 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægpro
duktion på 2 årskøer, 2 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er
på 6 årssøer og der produceres ca. 400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. En søn hjælper til på gården.

GULDFORHOVEDVEJ 24, "AUGUSTMINDE", RAVNHOLTLUND, 7441 BORDING, tlf.
86-862462.
ULRIK LYNGE, STIG SØRENSEN OG ESPEN SØRENSEN, gårdejere.
U.L. er født den 7.-2.-1967, S.S. den 19.-2.-1969 og E.S. den 31.-5.-1967.
S.S. og E.S. er sønner af Krista og Ove Sørensen, U.L. er søn af Bodil og Svend Aage
Lynge. Brødrene samt U.L. er minkavlere og overtog gården den 1.-6.-1987 fra Bjarne
Andersen. E.S. har været på Malling Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 0,3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1930, svinestald
1973, maskinhus 1960 og der er 4 minkhaller. Gården drives med en minkproduktion på
460 tæver, desuden er der en svineproduktion på 25 årssøer og der produceres ca. 500
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 trakto
rer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
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GULDFORHOVEDVEJ 26, "RAVNHOLTGAARD", RAVNHOL TLUND
7441 BORDING, tlf. 86-861362.
JENS ENGELBRETH, gårdejer,
født den 9.-1.-1950, søn af Marie
og Ingvard Engelbreth, gift den
17.-5.-1973 med Vera Bundgaard,
medhjælpende hustru, født den
23.-4.-1954, datter af Grethe og
Valdemar Bundgaard. Parret har
børnene: Christian, født den 15.9.-1973, Karina, født den ll.-l.1979 og Knud, født den 23.-10.-1980.
J.E. overtog gården den 1.-8.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 65 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført 1920 og senere restaureret, svinestaldene, bestående af løbestald
fra 1937, drægtighedsstald fra 1974, farestald 1978, klimastald 1983, ungsvinestald
1984 og slagtesvinestald fra 1985, lader 1984 og 1986, samt maskinhus 1975, desuden
er der gylletanke og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer,
der produceres ca. 4.700 slagtesvin og desuden er der 1 ged. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, 1
rendegraver, gastæt kornsilo og halmfyr. På gården er 1 fast medarbejder.
GULDFORHOVEDVEJ 30, "SØ
LUND", RAVNHOLTVEJ 7441
BORDING, tlf. 86-861787.
JENS RASMUSSEN, gårdejer,
født den 10.-3.-1923, søn af Ma
ren og Alfred Rasmussen, gift
den 30.- 5.-1948 med Ella Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født den 27.- 4.-1926, datter af
Rasmine og Thomas Pedersen.
Parret har datteren Brita, født
den 2.-8.-1954.
J.R. overtog gården den 11.-12.1954 fra Brendstrup.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 31,5 ha., heraf 10 ha. skov og eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1980, kostald, svinestald og maskinhus er op
ført 1916 og lade 1930. På gården er der 1 traktor og 1 vandingsmaskine.

GULFORHOVEDVEJ 32, RAVNHOLT, 7441 BORDING, tlf. 86861402.
VILLY KRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, født den 11.-1.-1939,
søn af Enid og Peder Kristian
Pedersen, gift den 19.-11.-1966
med Ellen Margrethe Sørensen,
medhjælpende hustru, født den
21.-8.-1941, datter af Johanne og
Verner Sørensen. Parret har bør
nene: Jørgen, født den 18.-1.1968, Lene, født den 19.-7.-1970
og Helle, født den 8.-7.-1976.
V.K.P. er hestehandler. Han overtog gården i 1966 fra sine forældre, nuværende ejer
er 4. generation.
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forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1979, ungdyrstald 1948, kostald 1976, svinestald 1969, lade 1978
og maskinhus 1974, der er gylletanke og foderhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 60 årskøer, 54 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 50
slagtesvin og der er 4 får og 5 heste. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo
og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medarbejder og maskinstation bruges til
høst.

GULDFORHOVEDVEJ 34, "LUNDGAARD",
RAVNHOLTLUND,
7441 BORDING, tlf. 86-861283.
ERNST SEJERSBØL HANSEN,
gårdejer, født den 13.-2.-1939,
søn af Albine og Jens Hansen,
gift den 13.-6.-1964 med Asta
Hessel Andersen, medhjælpende
hustru, født den 15.-8.-1941, dat
ter af Erna og Henry Hessel An
dersen. Parret har børnene: Lai
la, født den 6.-4.-1965, Hanne,
født den 3.-8.-1967 og Lisbeth,

født den 6.-7.-1972.
E.S.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1964
fra Jørgen Sørensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1949, restaureret efter en brand i 1959 og senere igen restaure
ret, ungdyrstald opført 1959, kostald 1974, lade 1921, maskinhus 1979/80 og halmlade
1974, og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 20 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ær
ter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast medarbejder.
GULDFORHOVEDVEJ 36, "MOSEGAARD",
RAVNHOLTLUND,
7441 BORDING, tlf. 86-861370.-

EGON NIELSEN, gårdejer, født
den 30.-4.-1933, søn af Anna og
Torvald Nielsen, gift den 31.10.-1954 med Anna Christensen,
medhjælpende hustru, født den
den 3.-10.-1936, datter af Petra
og Anders Christensen. Parret
har børnene: Vanda, født d. 21.3.-1955, Jytte, født den 14.-11.1957, Tove, født den 3.-11.-1961, Eva, født den 16.-4.-1968 og Tine, født den 23.2.-1970.
E.N. overtog gården den 15.-4.-1956 fra Kristiane og Karl Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 51,9 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1967 efter en brand og restaureret 1988, kostald opført 1964,
spaltestald 1978, svinestalden er opført efter en brand i 1967, maskinhus 1956 og der
er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 års
køer og 26 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 50 årssøer, der
produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt og der er 1 hoppe af racen Belgier. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
gastæt kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til høst.
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86-861054.
SVEND PEDER TROELSEN, gårdejer, født den 17.-5.-1931, søn af Mathilde og Martin
Troelsen, gift den 17.-10.-1964 med Jytte Lau Overby, rengøringsassistent, født den
11.-10.-1946, datter af Jenny og Kristian Overby. Parret har børnene: Karsten, født
den 29.-6.-1965, Erik, født den 29.-10.-1967 og Jan, født den 5.-3.-1972.
S.P.T. er træindustriarbejder. Han overtog gården den 1.-12.-1963 fra Jørgen Klausen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 28 ha., heraf 3,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912, restaureret og tilbygget senest i 1981, kostalden fra 1911 er
ombygget til kornmagasin i 1970, lade opført 1911 og maskinhus 1980. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
GULFORHOVEDVEJ 42, "KORSVANG", GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf. 86862271.
FREDDY HAUGE ANDERSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1961, søn af Alice og Henning
Hauge Andersen, gift den 14.-5.-1988 med Lilian Poulsen, plejehjemsassistent, født
den 28.-10.-1965, datter af Birthe og Karl Poulsen.
F.H.A. har været på Hammerum og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-3.-1986 fra Valdemar Hansen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., heraf en del eng.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1960, svinestalden er fra 1960 og der
er lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 trakto
rer, 1 vandingsmaskine,, gastæt kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstati
on bruges til høst.

GULDFORHOVEDVEJ 44A, GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf. 86-861306.
PAGH OVERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 7.-6.-1939, søn af Helga og Kri
stian Kristensen, gift den 14.-12.-1969 med Inge Bønding, hjemmehjælper, født den
18.-4.-1940, datter af Johanne og Søren Bønding. Parret har børnene: Tonny, født den
11.-7.-1965, Mogens, født den 22.-3.-1970 og Heino, født den 23.-7.-1973.
P.O.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 0,5 ha. skov og 3,3
ha. eng.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1976, kostalde er opført 1913 og 1950, i 1974
blev et stykket af laden brugt til kvægstald, svinestalden fra 1913 blev ombygget til
ungdyrstald i 1978, lade opført 1935 og maskinhus 1953. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri.

GULDFORHOVEDVEJ 46, GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf. 86-861310.
POULA LARSEN, gårdejer, født den 29.-8.-1949, datter af Ellen og Poul Jensen, gift
den 1.-7.-1972 med Sigfred Kristian Larsen, født den 27.-7.-1941, søn af Asta og Kri
sten Larsen. Parret har børnene: Torben, født den 3.-9.-1973, Annita, født den 20.-3.1976 og Johnny, født den 13.-1.-1981.
P.L. driver maskinstation. Hun overtog gården i maj 1972 fra sine svigerforældre,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 875.000. Areal 15 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1976, kostalden fra 1966 er ombygget til svinestald i 1984, lade opført 1965 og maskinhus 1978. Der produceres ca. 50 slagtesvin
årligt og der er desuden 200 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler,
korn, raps og ærter. På gården, som også drives som maskinstation, er der 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 gummiged, 1 finsnitter, 1 storballepresser, 1
ammoniaknedfælder, 1 kalkspreder, 1 kombihøster, 1 kartoffeloptager og 1 sneplov.
Der er 1 fast medarbejder på gården, som drives sammen med Teglgårdsvej 16.
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BENT POULSEN, gårdejer, født den 17.-10.-1963, søn af Birthe og Karl Erik Poulsen,
bor sammen med Helle Lassen, konfektionsarbejder, født den 22.-7.-1968, datter af
Kirsten og Jens Peter Lassen.
B.P. er skovarbejder og har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han over
tog gården den 22.-4.-1985 fra 3ens W. Christensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1977, svinestald og lade er opført 1978 og der
er et maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer og der produce
res ca. 450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
er 2 traktorer, andel i vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

GULDFORHOVEDVE3 49, "H03MARKSGAARD", GULDFORHO
VED, 7441 BORDING, tlf. 86861417.
ARNE FRIDLEV KRISTENSEN,
gårdejer, født den 20.-6.-1942,
søn af Anne Margrethe og Kre
sten M. Kristensen, gift den 4.11.-1967 med Ellen Linding Møl
ler Kristensen, hjemmehjælper,
født den 16.-1.-1947, datter af
Maren Linding og Aage 3ohannes
Møller Kristensen. Parret har
børnene:
Kristian, født den 21.-8.-1968, 3ørgen, født den 9.-5.-1974 og 3ohn, født den 17.-12.1984.
A.F.K. er skovarbejder og har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i
1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 54 ha., heraf 9 ha. skov og 0,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1979/80, kostalden fra 1920 er ombygget til
svinestald i 1968, svinestald opført 1954, laden fra 1930 er restaureret i 1951 og ma
skinhus fra 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
HAGELSKÆRVE3 43, "RAVNSVAD
GÅRD", RAVNSVAD, 7430 IKAST
tlf. 97-153230.
PEDER ODSB3ERG PEDERSEN,
gårdejer, født den 26.-3.-1951,
søn af Mette Marie og Anders
Pedersen, bor sammen med Ilse
Marie Madsen.
P.O.P. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-3.-1983 fra Hammerum
Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 57
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1952, kostalden er ændret til pelsrum i 1983,
minkhaller er opført 1983, 1984 og 1985, kartoffelhus fra 1953, svinestald fra 1953 er
ændret til hestestald i 1988/89, laden er fra omkring 1900 og maskinhus 1985. Der er
gylletank. Gården drives med en minkproduktion på 1.100 avlsdyr, desuden er der 8
avlshopper, 18 ungheste og 1 hingst til avl, det er alle rideheste. Der er lejet 3
hingste, som er opstaldet og bliver brugt til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. På gården er 1
fast medarbejder og der bruges en del maskinstation.
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HENRIK OBLING, gårdejer, født den 26.-5.-1957, søn af Birthe og Hans Obling, gift
den 29.-10.-1983 med Benthe Iversen, køkkenleder, født den 30.-11.-1955, datter af
Inger og Søren Iversen. Parret har børnene: Anders, født den 22.-8.-1983 og Katrine,
født den 4.-6.-1987.
H.O. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Kontrolforeningen og i
Landboforeningens bestyrelse. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra Leif Aaris Jen
sen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 20 ha., som ikke er med i vurde
ringen. Der er 12 ha. eng. Desuden er der forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført 1862 og senere restaureret, kostalden fra 1923 er moderniseret i
1978, spaltestald opført 1979, svinestald 1917 og lade 1956, desuden er der gylletank
og et lejet maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr
og 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter, raps og jordbær. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og
halmfyr. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges en del maskinstation.
HANNINGVEJ 67, "DALBJERG",
ISENVAD, 7430 IKAST, tlf. 97140090.
JENS VOGNSTOFT PEDERSEN,
gårdejer, født den 25.-8.-1926,
søn af Martha og Niels Vognstoft
Pedersen, gift den 27.-5.-1953
med Anna Maria Kristensen, hus
mor, født den 4.-1.-1932, datter
af Dagny og Martin Kristensen.
Parret har børnene: Ole, født
den 13.-7.-1954, Kaj, født den
21.-3.-1956, Susanne, født den
6.-7.-1961, Lilian, født den 27.- 12.-1962, Birgitte, født den 17.-12.-1963 og Per, født
den 30.-11.-1968.
J.V.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1953
fra Marinus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er der
lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1972 og restaureret 1987, kostald opført 1966, svinestald 1978,
laden fra 1912 er restaureret senest i 1978, maskinhus opført 1980 og foderhus 1978.
Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin,
desuden er der 3 ammekøer og 2 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt træfyr.

HEDEGÅRDSVEJ 11, "HEDEGAARDHØJ", HEDEGÅRD, 7430 IKAST, tlf. 97-152687.
KNUD JENSEN, gårdejer, født den 21.-12.-1939, søn af Ella og Jens Jensen, gift den
29.-5.-1965 med Erna Falshager, medhjælpende hustru, født den 2.-6.-1945, datter af
Sinne og Niels Falshager. Parret har børnene: John, født den 4.-6.-1966, Brit, født den
5.-3.-1969 og Lone, født den 31.-12.-1972.
K.J. overtog gården den 1.-3.-1968 fra Boje Hansen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 23,8 ha., heraf 3 ha. skov og 0,8 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1878 og påbegyndt restaureret 1988, kostald, lade og maskinhus er
af ældre dato, svinestald opført 1970/71 og kartoffelhus 1978. Gården drives med en
ammekobesætning på 20 ammekøer og 25 ungdyr af racen Hereford, desuden er der 4
årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
spise- og industrikartofler. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, sprinklervandings
andel, tårnsilo og korntørreri.
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DE, 7430 IKAST, tlf. 97-151871.
ERIK SIGGAARD, gårdejer, født
den 2.-10.-1930, søn af Annie og
Søren Siggaard, gift med Jenny
Munksgaard, født den 26.-9.-1933,
datter af Lone og Peder Munks
gaard. Parret har børnene: Bir
the, født den 20.-9.-1952, Kir
sten, født den 20.-9.-1956 og
Bent, født i 1964.
E.S. overtog gården i 1951 fra
Grethe Siggaard, nuværende ejer
er 6. generation på gården, som
stammer fra 1700-tallet.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1966, kostalden 1966, ungdyrstald og foderhus 1968, der er gylle
tank et gammelt stuehus og en kostald er fra 1700. Det gamle stuehus er inden for
ca. 3 år blevet ombygget til klubhus for Munklinde og Omegns Cykelklub. Det er klub
bens medlemmer, der har istandsat det gamle stuehus. Gården drives med en kvægpro
duktion på 43 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM, der er egen tyr på gården. Der er
2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEDEGÅRDSVEJ 18, HEDEGÅR
DE, 7430 IKAST, tlf. 97-250657.
ANETTE DUEHOLM og NIELS
PEDERSEN BAADSGAARD, gård
ejere.
N.P.B. er født den 3.-10.-1958,
søn af Edith og Christian Baadsgaard, gift den 22.-8.-1987 med
Anette Dueholm, dyrlæge, født
den 3.-10.-1957, datter af Ragna
og Poul Dueholm. Parret har dat
teren Maja, født den 1.-6.-1988.
Ægteparret overtog gården den

25.-4.-1987 fra Kirsten Nielsen og Ejner Rabæk.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret omkring 1976, kostald, svinestald og lade er
opført 1930. Gårdens besætning er 1 ammeko af racen Jersey.
HEDEGÅRDSVEJ 20, TULSTRUP,
7430 IKAST, tlf. 97-151952.
JENS OLSEN, gårdejer, født den
15.-9.-1934, søn af Elisabeth og
Svend Olsen, gift den 12.-12.-1959
med Edith Pedersen, syerske,
født den 17.-12.-1937, datter af
Jenny og Vilhelm Pedersen. Par
ret har børnene: Alice, født den
8.-8.-1961, Else Marie, født den
4.-12.-1963 og Leif, født den
7.-10.-1968.
J.O. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1959 fra Husted Jensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 17 ha., heraf 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973 og tilbygget 1987, kostalden er fra 1965, den gamle svine-
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stald er ombygget i 1960/61 og laden er af ældre dato. Gården drives med en kvægpro
duktion på 12 årskøer af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca.
150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
høst.
HESSELBJERGVEJ 1, "MOSEGÅRD", HESSELBJERG, 7430 IKAST, tlf. 97-151451.
KRISTIAN FELDBORG SKOVHUS, gårdejer, født den 23.-4.-1920, søn af Margrethe og
Marinus Skovhus, gift den 18.-1.-1946 med Agnethe Siggård, husmor og sygehjælper,
født den 13.-6.-1925, datter af Katrine og Jakob Siggård. Parret har børnene: Jakob,
født den 18.-12.-1946, Niels, født den 17.-10.-1948, Solveig, født den 6.-9.-1952 samt
tvillingerne Mette og Karina, født den 25.-12.-1957.
K.F.S. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
4.-11.-1949 fra Peder Starhøj.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 16 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret omkring 1975, kostalden er fra 1897, lade
1917, maskinhus 1937 og hønsehus 1947. Gårdens besætning er på 15 moderfår og 100
høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 1 traktor og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTLUNDVEJ 3, "SØNDERKÆR",
HESTLUND, 7441 BORDING, tlf.
86-861936.
SIGURD KRISTIAN PEDERSEN
(SØNDERKÆR), gårdejer, født
den 26.-7.-1926, søn af Marianne
og Peder Pedersen Sønderkjær,
gift i 1955 med Johanne Marie
Borkholm, født den 9.-2.-1930,
datter af Sigrid og Marinus Bork
holm. Parret har børnene: Alis,
født den 4.-12.-1956 og Ritta,
født den 7.-5.-1963.
S.K.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1955 fra
Marie Dueholm.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng. Agerjorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og er senere restaureret og tilbygget, kostald
og svinestald er fra sidst i 1800-tallet og laden fra 1948.

HESTLUNDVEJ 6, "ØSTERGAARD", HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861321.
JØRGEN MELDHEDE, gårdejer, født den 24.-9.-1940, søn af Agnethe og Peder Meldhede, gift den 4.-12.-1965 med Elisabeth Pedersen, sygeplejerske, født den
25.-4.-1942, datter af Karen og John Pedersen. Parret har børnene: Claus, født den
30.-5.-1967, Lars, født den 14.-9.-1968 og Søren, født den 3.-1.-1979.
J.M. overtog gården i 1965 fra Erik Østergaard.
Ejendomsskyld 1.805.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er frasolgt 1 ha.,
der er 2,8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1980, farestalde er opført 1965 og 1974,
goldsostalde 1966 og 1980, løbestald 1980, klimastald 1981 og ungdyrstald 1982,
maskinhus 1974 og fodercentral 1980. Gården drives med en svineproduktion på 250
årssøer, der sælges ca. 5.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt kornsilo
og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medarbejder samt 1 skoledreng til hjælp.
HESTLUNDVEJ 7, HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861489.
JENS B. JAKOBSEN, gårdejer, født den 19.-1.-1915, søn af Hans Jakob Bach
Jakobsen.
J.B.J. overtog gården i 1948 fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 5,3 ha., heraf 1 ha. eng.
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1912 er restaureret i 1953 og laden er fra 1951. Gårdens besætning er på 4 geder.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri.

HULVEJEN 1, "ØSTERGAARD, RAVNHOLT, 7441 BORDING, tlf. 86-861551.
THORKILD JØRGENSEN, gårdejer, født den 5.-7.- 1952, søn af Stine og Niels Jørgen
sen, gift den 14.-10.-1972 med Sonja Pedersen, rengøringsassistent, født den
15.-6.-1953, datter af Marie og Georg Pedersen. Parret har børnene: Allan , født den
20.-12.- 1975, Mette, født den 30.-3.-1977, Brian, født den 15.-8.-1978 og Stine, født
den 23.-3.-1981.
T.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra
Karl Østergaard.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. mose. Desuden er
der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1977, kostalde opført 1920, 1977 og
1980, lade 1920, foderhus og køresilo 1977. Gården drives med en kvægproduktion på
110 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingmaskiner og
andel i Ravnholt Vindmøllelaug, som skal have rejst 2 vindmøller på marken. På går
den er 2 faste medhjælpere.

HØJMARKSVEJ 1, "OVERGAARD", 7441 BORDING.
KNUD MUNK NIELSEN, gårdejer, omtales under Teglgårdsvej 11.
K.M.N. overtog gården i foråret 1984 fra Jens Chr. Mølsted.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato og udvidet og tilbygget 1978, kostalden er fra omkring
1900 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter og raps. Gården drives sammen med Teglgårdsvej 11.

HØJVANGSVEJ 1, HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861086.
SØREN KRISTIAN VESTERGAARD, gårdejer, født den 3.-3.-1936, søn af Dagny og
Peder Vestergaard.
S.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sine
forældre.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1958, kostald 1967, det gamle stuehus fra 1900 er ombygget til
svinestald i 1958, lader er opført 1928, 1947 og 1969, maskinhus 1980 og der er
foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 24 ungdyr af blandet
race, desuden er der en hareproduktin på 7 par. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og varm
lufts tørreri.
HØJVANGSVEJ 2, HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 97-155942.
ELi BUNDGAARD, husmand, født den 23.-8.-1929, søn af Signe og Marius Bundgaard,
gift den 10.-11.-1956 med Gerda Nielsen, medhjælpende hustru, født den 1.-4.-1938,
datter af Nielsine og Mogens Nielsen. Parret har børnene: Poul Erik, født den
10.-7.-1959 og Lene, født den 21.-7.-1962.
E.B. byggede selv gården i 1957.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1975, kostald opført 1957, svinestald 1969 og
maskinhus 1970. desuden er der foderhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 10 årskøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, svineproduk
tionen er på 7 årssøer og der sælges ca. 200 smågrise. der er 2 traktorer, 1
sprinklervandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

ILSKOVVEJ 31, "BÆKGAARD", FAURHOLT, 7430 IKAST, tlf. 97-156809.
ERIK SAHLHOLDT, gårdejer, født den 25.-12.-1958, søn af Ester og Conrad Sahlholdt,
gift den 10.-7.-1982 med Susanne Langtved, medhjælpende hustru, født den 29.-4.-1958,

-302-

datter af Jette og Svend Langtved. Parret har børnene: Helle, født den 22.-1.-1983,
Jette, født den 15.-12.-1984 og Judy, født den 24.-2.-1990.
Erik Sahlholdt har været på Ham
merum Landbrugsskole og er i
bestyrelsen for Kvægavlerforenin
gen. Han overtog gården den
1.-5.- 1981 fra Norma og Tom
Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
54 ha., heraf 6 ha. skov og 3 ha.
eng. Desuden er der forpagtet
120 ha.
Stuehuset er opført 1940 og re
staureret flere gange, senest i
1988, kostald opført 1976, ung
dyrstald 1979, foderhus 1977, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler, raps, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, andel i kartoffeloptager, 1 finsnitter, andel roeopta
ger, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
ILSKOVVEJ 32, "NY HEDEGÅRD", FAURHOLT, 7430 IKAST, tlf. 97-151880.
TAGE BÆKGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1926, søn af Sofie og
Anders Christensen, gift den 2.-8.-1952 med Edel (Hjørdis) Mikkelsen, medhjælpende
hustru, født den 18.-4.-1934, datter af Elly Johanne og Rasmus August Mikkelsen.
Parret har børnene: Eli, født den 5.-5.-1954, Tonny, født den 15.-6.-1956, Lis, født
den 16.-10.-1957 og Lene, født den 24.-8.- 1971.
T.B.C. overtog gården den 1.-10.1961 fra sin far, som købte den i
1921.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
66 ha., heraf tilkøbt 37 ha. og
der er lejet 2 ha. Stuehuset er
opført 1910 og restaureret flere
gange, kostalden fra 1910 er æn
dret til søer i 1967, slagtesvinestald opført 1967, kartoffelhuse
1940 og 1970, ny svinestald til
smågrise og søer 1980, værksted
1976, maskinhuse 1976 og 1945
og lade 1910, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80
årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin. Svineproduktionen foregår i samarbejde
med sønnen Tonny. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og kartof
ler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, andel i kartoffeloptager,
1 slamsuger og gastæt silo samt halmfyr.

ILSKOVVEJ 33, "NØRRETOFT",
FAURHOLT, 7430 IKAST, tlf.
97-156372.
TONNY BÆKGAARD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 15.-6.1956, søn af Hjørdis og Tage
Christensen, gift den 9.-4.-1988
med Petra Myllerup Jensen, han
delsuddannet, født den 9.-4.-1962,
datter af Gissela og Peder Jen
sen. Parret har børnene: Simon,
født den 13.-12.-1985 og Ida,
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Tonny Bækgaard Christensen har været pä Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1981 fra Ivar Bønnegård.
Areal 88 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1987, kostalden fra 1956 er ændret til kølehus til læggekartofler,
kartoffelhus fra 1976, og der er gylletanke. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg, hvede, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 2 markvan
dingsanlæg, andel i kartoffeloptager, plansilo og varm lufts tørreri, på gården er 1
skoledreng til hjælp.

ISENVADVEJ 8, TOFTLUND,
7430 IKAST, tlf. 97-140025.
HENRY JØRGENSEN, gårdejer,
født den 12.-2.-1929, søn af Ka
ren og Viggo Jørgensen, gift den
19.- 5.-1965 med Karen Marie
Nielsen, medhjælpende hustru,
født den 10.-8.-1922, datter af
Kirstine og Msrtin Nielsen. Par
ret har datteren Anne-Grethe,
født den 19.-3.- 1966.
H.J. har været på Tommerup Høj
skole med landbrugsfag. Han
over-tog gården den 1.-10.-1955 fra Rasmus Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 40 ha., heraf 5,2 ha. vedvarende græs og 1 ha. skov.
Desuden er der lejet 1,6 ha eng.
Stuehuset er opført 1920 og senere restaureret, kostalden fra 1916 er restaureret og
udvidet i 1966, svinestalden fra 1917 er moderniseret i 1969, laden fra 1918 er senere
moderniseret og masskinhuset er fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på
26 årskøer, 36 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 ammekøer
og 1 slagtekalv af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer, 1 tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
ISENVADVEJ 11, "TOFTLUNDGÅRD", TOFTLUND, 7430 IKAST,
tlf. 97-152035.
KARL LYNGE JENSEN, gårdejer
og bygningssnedker, født den
24.- 4.-1949, søn af Emmy og
Kristian Lynge Jensen, gift den
24.-5.-1975 med Tove Toft, hus
mor,født den 31.-1.-1950, datter
af Yrsa og Ejner Nørgaard Toft,
Parret har børnene: Morten, født
den 19.-10. -1978, Vibeke, født
den 29.-3.- 1984 og Anitta, født
den 28.-11.-1985.
K.L.J. er i bestyrelsen for Skelhøje Skov A/S. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,5, ha., heraf 2 ha. skov og 6 ha. grus.
Stuehuset er opført 1975, kostalden er af ældre dato, garage og værksted opført 1907,
svinestald 1952, kyllingehuset fra 1960 er udlejet, lade opført 1978 og maskinhus 1937.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter
og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ISENVADVEJ 13, "ELMEGÅRD", 7430 IKAST, tlf. 97140131.
PAUL HANSEN, gårdejer, født den 15.-11.-1937, søn af Ester og H.P. Hansen, gift
den 27.-1.-1961 med Dorte Olsen, husmor født den 21.-1.-1943, datter af Gine og Jens
Olsen. Parret har børnene: Ulrik, født den 21.-7.-1961, Carsten, født den 15.-9.-1962,
Anne Gine, født 29.-12.-1963, Mads, født den 9.-5.-1967, Kristina, født den 24.-2.1985 og Alice, født den 15.-01.-1987.
P.H. er landinspektør. Han overtog gården den 1.-8.-1968 fra Henry Bundgård. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. eng, der er ca. 5 ha. vedvarende græs og grusgrave samt
1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret omkring 1975, kostald opført 1955, svinestald
1978 og maskinhus 1986, der er en ældre lade. Gården drives med en ammekobesætning på 30 ammekøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Angus. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bru
ges en del til markarbejdet.

ISENVADVEJ 22, "BAKKELY", TOFTLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140061.
REGNAR LUND KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1947, søn af Anne og Arne Kri
stensen, gift den 7.-2.-1970 med Ida Pedersen, medhjælpende hustru, født den 27.12.-1950, datter af Martha og Egon Pedersen. Parret har børnene: John, født den 25.6.-1971 og Heidi, født den 12.-10.-1974.
R.L.K. driver maskinstation fra gården, som han overtog den 1.-3.-1980 fra Peder Jør
gensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 60. ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 4 ha. eng. Desu
den er der forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført 1920 og senere restaureret, kostald opført 1960, lade 1920 og ma
skinhus 1980. Gårdens besætning er på 12 ammekøer, 8 ungdyr og 20 slagtekalve af ra
cen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps, hvede, rug og
kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 roesåmaskine,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
ISENVADVEJ 30, "GODSET", ISENVAD, 7430 IKAST, tlf. 97-140261.
EGON GINDLER, maskinfører, født den 6.-12.-1943, søn af Henny og Johannes Gindler, gift den 31.-12.-1969 med Lone Hansen, syerske, født den 7.-8.-1950, datter af
Oda og Henning Christensen. Parret har børnene: Thomas, født den 15.-9.-1971, Allan,
født den 18.-5.-1973 og Jesper, født den 22.-3.-1977.
E.G. overtog gården den 15.-12.-1979 fra Knud Bang.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 6,2 ha., heraf 1 ha. eng og der er forpagtet 5 ha. eng
og agerjord.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1976, kostald og foderhus er opført 1985 og
svinestald 1964. Gården drives med en ammekobesætning på 5 årskøer og 3 slagtekal
ve af racen Simmentaler, der sælges avlsdyr fra besætningen. Planteproduktionenens
salgsafgrøder er rug, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og træ
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JULIANEHEDEVEJ 2, NEDRE JULIANEHEDE, 7441 BORDING,
tlf. 86-862093.
IVAN SEJERSBØL SYLVESTER
SEN, gårdejer, født den 17.-6.-1962,
søn af Gerda og Halvor Nielsen,
gift den 7.-7.-1984 med Laila Se
jersbøl Hansen, hjemmehjælper,
født den 6.-4.-1965, datter af
Asta og Ernst Sejersbøl Hansen.
Parret har børnene: Disa, født d.
14.-5.-1986 og Nicky, født den
13.-11.-1987.
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Ivan Sejersbøl Sylvestersen er chauffør og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-9.-1985 fra Niels Vestergaard Nielsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 29,4 ha., heraf 4 ha. skov, og 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og senere restsureret, svinestalde er opført 1952 og 1953,
lade 1923 og maskinhus 1959. På ejendommen er der dueproduktion. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er spisemajs, korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsma
skine, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
JULIANEHEDEVEJ 3, OVER JULIANEHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86-862108.
ERIK KNUDSEN, gårdejer, født den 21.-6.-1955, søn af Inger og Rudolf Knudsen, gift
den 14.-6.-1980 med Solvej Knudsen, korrespondent, født den 6.-10.-1958, datter af
Kristine og Ejvind Kristoffersen. Parret har børnene: Jane, født den 22.-12.-1982 og
Jesper, født den 29.-9.-1984.
E.K. er maskinfører og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i
1986 fra Helge Sørensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret 1986, kostald opført 1959, lade 1927 og ma
skinhus 1976, desuden er der gylletank. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri.

KAJ MUNKS VEJ 4, "SØNDERGAARD", CHRISTIANSHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86869114.
KRISTIAN LUND SØRENSEN, gårdejer, født den 14.-5.-1921, søn af Anne og søren Pe
der Sørensen, gift den 12.-9.-1946 med Grethe Hansen, medhjælpende hustru, født den
25.-5.-1922, datter af Anna Marie og Laust Hansen. Parret har børnene: Kurt, født
den 23.-2.-1947, Ove, født den 14.-2.-1955 og Jonna, født den 22.-9.-1959.
K.L.S. overtog gården i 1956 fra Tage Mogensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 37,2 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1931/32 og restaureret i 1975, kostalden fra 1921 er ombygget til
svinestald i 1969, laden fra 1931/32 er ombygget til silo i 1962 og maskinhuset er fra
1965. Gårdens besætning er på 2 årssøer og der produceres ca. 25 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
KARUPVEJ 6, 7442 ENGESVANG
tlf. 86-865567.
KNUD BENNER LARSEN, gårde
jer, født den 9.-1.-1955. søn af
Ingrid og Holger Larsen, gift den
7.-8.-1976 med Jytte Brink Jeppe
sen, sygehjælper, født den 30.1.-1957, datter af Gerda og Pe
der Jeppesen. Parret har børne
ne: Søren, født den 6.-10.-1979,
Inge, født den 21.-11.-1982. An
ders, født den 9.-9.-1985 og Lot
te, født den 17.-12.-1988.
K.B.L. driver lidt maskinstation. Han overtog gården den 11.-6.-1976 fra Karl Chri
stensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 13,8 ha., og der er forpagtet 36 ha.
Stuehuset er restaureret i 1986, kostald og lade opført 1965, svinestalden fra 1900 er
ombygget til ungkreaturer i 1982 og maskinhuset er fra 1980. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri og halmfyr.
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KARUPVEJ 7, "HØJVANG", 7442 ENGESVANG, tlf. 86-865272.
SVEND ERIK POULSEN, gårdejer, født den 1.-10.-1936, søn af Elna Jensine og Ejner
Kristian Stenholdt Poulsen, gift den 30.-10.-1957 med Martha Marie Pedersen, tekstil
arbejder, født den 14.-8.-1937, datter af Metha Marie og Frederik Wagner Pedersen.
Parret har børnene: Inger Marie, født den 6.-9.-1958, Ove, født den 21.-1.-1961, Lone
Annette, født den 5.-5.-1964 og Johnny, født den 4.-6.-1967.
S.E.P. er graver ved Engesvang Kirke. Han overtog gården den 14.-12.-1987 fra Bjørn
Aagaard Jensen.
Ejendomsskyld950.000. Areal 17,8 ha., heraf 3,3 ha. mergelgrav. Desuden er der for
pagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1968, kalvestald 1966/67 og lade 1966, samt gylletank 1967. Går
den drives med en kvægproduktion på 22 årskøer af racen SDM, desuden er der 1 am
meko. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine samt plansilo. Maskinstation bruges til
høst.
KARUPVEJ 19, 7442 ENGESVANG, tlf. 86-865317.
HANS HENRIKSEN, gårdejer, født den 19.-11.-1920, søn af Anne Marie og Henrik Hen
riksen.
H.H. overtog gården den 1.-4.-1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 6. generation.
Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1977, kostaldens alder er ukendt, men er re
staureret i 1977 og laden er fra 1928. På gården er der 1 traktor.

KARUPVEJ 21, "ENGGAARD",
7442 ENGESVANG, tlf. 86-865387.
KURT SØRENSEN, gårdejer, født
den 13.-8.-1945, søn af Magda og
Karl Sørensen, gift den 10.-4.1965 med Maria Madsen, hjemme
hjælper, født den 16.-10.-1946,
datter af Karen Madsen. Parret
har børnene: Vini, født den 28.9.-1964, Lene, født den 26.-8.1967 og Jesper, født den 11.-12.1972.
K.S. er tømrer. Han overtog gården i 1975 fra Marie
Jensen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 18 ha., heraf 11 ha. skov og 1,7 ha. eng. Der er bortfor
pagtet 0,6 ha.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret 100 år senere, kostalden fra 1874 er ombyg
get til kontor efter en brand i 1984, værkstedet fra 1954 er genopført efter en brand
i 1984. gården drives som minkfarm med en bestand på 540 tæver. Der er 1 traktor.

KJELDSIGVEJ 2, "NR. PATHUEL"
TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf.
97- 152017.
MADS GUNNERUP MADSEN,
gårdejer, født den 30.-12.-1923,
søn af Thora og Sigfred Gunnerup Madsen, gift d. 11.-12.-1946
med Maren Bundgaard, medhjæl
pende hustru, født den 27.-2.1926, datter af Kristine og Juel
Bundgaard. Parret har børnene:
Bodil, født den 14.-11.-1949 og
Jytte, født den 21.-9.-1952.
M.G.M. overtog gården i 1946 fra Hans Henriksen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 23
ha.
Stuehuset er opført i 1961, kostald, svinestald og lade i 1976 samt maskinhuse i 1967
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og 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 9 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, vandingsmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri.
KJELDSIGVEJ 4, TULSTRUP,
7430 IKAST, tlf. 97-152787.
HARALD LUND JENSEN, gårde
jer, født den 27.-12.-1912, søn af
Marie og Jens Lund Jensen, gift
den 1.-7.-1945 med Dorthea Kjær
Pedersen, født den 9.-9.-1917,
datter af Anneken og Niels Pe
der Kjær Pedersen. Parret har
børnene: Inge Lise, født den 7.7.-1942, Birgith, født d. 29.-11.1946, Bjarne, født d. 13.-11.-1949
og Benny, født den 29.-11.-1953.

H.L.J. overtog gården i 1934 fra Kristian Olsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8,2 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret gennem en årrække, kostalden fra 1899 er
restaureret i 1953, svinestald opført 1899 samt lade og maskinhus 1953. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og plansilo.
Maskinstation bruges til høst.
KJELDSIGVEJ 5, TULSTRUP, 7430 aikast, tlf. 97-154131.
FINN NIELSEN, værkfører, født den 14.-5.-1943, søn af Amalie og Mogens Vinder Niel
sen, bor sammen med Henny Båstrup, syerske, født den 21.-12.-1944, datter af Inger
Nielsen. Parret har sønnen Kim, født den 30.-5.-1962.
F.N. overtog gården i 1978 fra Peder Stenholdt.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1975, kostald og svinestald er fra
slutningen af 1800-tallet og maskinhuset 1981. gårdens besætning er på 11 heste af
racen Islænder. Der er 1 traktor og sprinklervandingsanlæg.
KJELDSIGVEJ 6, "VIVIGAARD",
TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf.
97- 151174.
PEDER HEDE LARSEN, gårde
jer, født den 4.-12.-1920, søn af
Kirstine og Marius Larsen, gift
den 10.-6.-1946 med Anne Marie
Terp dagcentermedhjælper, født
den 16.-2.-1926, datter af Sofie
og Kristian Terp. Parret har
børnene: Knud Erik, født i 1948,
Hanne, født i 1950, Grethe, født
1951, Hans Jørgen, født i 1958, Ole, født i 1960 og Helle, født i 1961.
P.H.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1945 fra sine
svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 22 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehusets alder er ukendt, kostald og svinestald er fra 1968, lade 1970 og maskinhus
1964. Gården drives med en svindproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 250
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 3 traktorer, plansilo
og korntørreri. Maskinstaion bruges til høst.

KLOCKSVEJ 26, 7441 BORDING, tlf. 86-861108.
ERNST PEDER HENRIKSEN, gårdejer, født den 26.-4.-1938, søn af Marie og Hans
Henriksen, bor sammen med Ketty Nielsen, husmor, født den 23.-4.-1947, datter af
Ester og Edvard Jacobsen. Parret har datteren Gitte.
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Ernst Peder Henriksen overtog gården den 1.-11.-1973 fra sin mor, nuværende ejer er
4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. eng og 2
ha. plantage.
Stuehuset er opført 1984, svinestalde 1963 og 1973, desuden er der lade, maskinhus,
køresilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 48 årssøer, der
produceres ca. 1.100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLOCHSVEJ 27, 7441 BORDING,
tlf. 86-861151.
TAGE SKOV BJERG, født den
28.-9.-1928, søn af Katrine og Ni
els Skov Bjerg, gift den 25.-3.1945 med Frida Kristensen, født
den 6.-4.-1915, datter af Stine
og L.P. Kristensen. Parret har
datteren Hanne-Grethe, født den
2.-1.-1948.
T.S.B. overtog gården den 1.-3.1945 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 39 ha., der er frasolgt 9 ha.
Stuehuser er opført i 1929 og restaureret 1978, kostald og svinestald fra 1914 er om
bygget til heste i 1979, lade opført 1921 og maskinhus 1979. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og kartofler. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri. Maskin
station bruges til høst. Bording Rideskole har lejet staldbygningerne og maskinhuset.

KLOCHSVEJ 31, 7441 BORDING, tlf. 86-861810.
KRISTIAN HANSEN, gårdejer, født den 3.-8.-1948. søn af Martha og Peder Hansen,
gift den 29.-6.-1974 med Jonna Jensen, fritidspædagog, født den 15.-5.-1951, datter af
Ester og Holger Jensen. Parret har børnene: Mette, født den 26.-8.-1975 og Peter,
født den 4.-8.-1978.
K.H. overtog gården i 1972 fra Ole Jensen.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 8,8 ha., og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1987, svinestald 1979, lade og maskinhus 1982. Gården drives med
en svindproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og frøgræs. Der er 1 traktor, 1 vandingsma
skine og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til høst.

KLOCHSVEJ 46, "JUULSGAARD"
BORDING KIRKEBY, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861390.
KRISTIAN WILLUMSEN, gårdejer
født d. 26.-8.-1933, søn af Marie
og Jens Kristian Willumsen, gift
den 18.-4.-1957 med Hanne Jen
sen, født den 15.-11.-1932, dat
ter af Marie og Jens Jensen.
Parret har børnene: Bo, født den
22.-12.-1961 og Nete, født den
26.-2.-1969.
K.W. har været på Tommerup
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Magnus Simonsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret 1975, kostald opført 1976, halvdelen af svinestalden fra 1917 er indrettet til ungkreaturer, lade opført 1967 og maskinhus 1983,
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ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden opfedes ca. 100 fedesvin
årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, kornsilo
og korntørreri. 1 søn er medhjælper på gården.

KLOSTERLUNDVEJ 1, "SKYGGE
NEDERGAARD", SKYGGE, 7442
ENGESVANG, tlf. 86-861903.
MOGENS NIELSEN RINGBY,
gårdejer, født den 23.-12.-1943,
søn af Emmy og Aage Ringby,
gift den 11.-12.-1967 med Margit
Jensen, tilskærer, født den 26.2.-1946, datter af Kristine og
Harry Agner Jensen. Parret har
børnene: Kim, født den 23.-5.1967 og Maria Theresa, født den
16.-9.- 1970.
M.N.R. er montør. Han overtog gården den 8.-12.-1985 fra Villy Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 50 ha., heraf 8 ha. mose og krat. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1985-89, kostald opført omkring 1800 og lade
1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Gårdens besætning er på 5
får. Der er 1 traktor.
KOLPENSIG 2, GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf. 86-861856.
KARL AAGE JESPERSEN, gårdejer, født den 19.-3.-1951, søn af Magda og Andreas
Jespersen, gift den 18.-12.-1973 med Ellen Madsen, medhjælpende hustru, født den
8.-6.-1951, datter af Marie og Peter Madsen. Parret har børnene: Kristian, født den
1.-6.-1979, Bjarne, født den 1.-4.-1980 og Frank, født den 15.-12.-1985.
K.AA.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1975
fra Martin Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 53,6 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret 1985, kostald opført 1978, kostalden fra
1951 er ombygget i 1978, det gamle stuehus er ombygget til svinestald, lader opført
1945 og 1978, foderhus 1978, maskinhus 1970, desuden er der silohus og gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årssøer og der
produceres ca. 470 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri.

KRATTET 4, "RØNHOLM", KRAT
TET, 7441 BORDING, tlf. 86861331.
ERLING ØSTERGAARD, gårdejer
født den 30.-10.-1940, søn af Ag
nes og Ejner Østergaard, gift d.
16.-10.-1965 med Jenny Jensen.
Parret har børnene: Jens Erik,
født den 23.-7.-1966 og Lisbeth,
født den 21.-12.-1970.
E.Ø. har været på Haslev Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for mejeriet Vekofa, i regnskabs
udvalget for Ikast-Bording Land
boforening, i udvalget for kvæg for Ringkøbing Amt og i Ringkøbing Amts Kvægavler
forening for Jersey. Han overtog gården den 1.-9.-1965 fra Bruno Mølsted.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 5 ha. skov og eng.
Desuden er der forpagtet 11 ha.
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stald 1978, lade 1974 og maskinhus 1969 og 1983, desuden er der overbyggede køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 70 ungdyr og
30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsanlæg og gastæt silo. På gården er 1 fo
dermester, 1 fast medhjælper og 1 skoledreng.

KRATTET 5, "EGELY". KRATTET, 7442 ENGESVANG, tlf. 86-862060.
ARNE ALBERT HAUGE, gårdejer, født den 21.-5.-1917, søn af Ane Kristine og
Anders Peder Hauge, gift den 22.-3.-1951 med Anna Lise Elkjær, født den 26.-9.-1924,
datter af Margrethe og Jakob Elkjær. Parret har børnene: Bent, født den 22.-11.-1945
og Karen Margrethe, født den 6.-10.-1956.
A.A.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-3.-1938 fra si
ne forældre.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og senere restaureret, kostalden fra 1900 er restaureret i
1960, laden er opført 1938. På gården er der 1 kornsilo.
KRATTET 7, "EGELUND", KRATTET, 7442 ENGESVANG, tlf. 86-865048.
KELL HAGELSKJÆR, gårdejer, født den 3.-6.-1954, søn af Elly og Niels Hagelskjær,
gift den 24.-11.-1977 med Gerda Jakobsen, syerske, født den 8.-4.-1955, datter af Mar
tha Jakobsen. Parret har børnene: Thor, født den 7.-9.-1978 og Jane, født den 11.-2.1981.
K.H. er lagerarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
i 1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. sø. Desuden er der
forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført 1986/87, kostald 1979, lade 1980 og maskinhus 1977. Gården dri
ves med en ammekobesætning på 40 ammekøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racer
ne Simmentaler og Limousine, desuden er der 2 harepar. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rende
graver, 1 gummiged, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt varmepumpe.

KRATTET 9, "KRATHOLM",
KRATTET, 7442 ENGESVANG,
tlf. 86- 865325.
KNUD VESTERGAARD, gårdejer,
født den 26.-12.-1941, søn af Pe
tra og J. Vestergaard, gift den
18.-5.-1966 med Ellen Hagelskjær,
medhjælpende hustru, født den
14.-9.-1945, datter af Anna og
Peder Hagelskjær. Parret har bør
nene: Birgitte, født den 8.-12.1967, Preben, født d. 22.-2.-1970
og Lene, født den 7.-2.-1972.
K.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1966 fra
Hans Lyndholm.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., heraf 1,7 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1978, kostalden fra 1923 er senere tilbygget,
svinestald og maskinhus opført 1974, laden fra 1925 bruges til ungdyrstald, desuden er
der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer af racerne RDM og
Jersey og der er en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt korn
silo og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
KRATTET 10, "HOLMEN", 7442 ENGESVANG, tlf. 86-865137.
KJELD TOLLUND CHRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-9.-1943, søn af Olga og Pe
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hjemmesyerske, født den 17.-2.1946, datter af Christine og
Hans Pedersen. Parret har bør
nene: Anders, født d. 13.-9.-1967
og Connie, født den 6.-10.-1970.
Kjeld Tollund Christensen er fa
brikant af blomstermuld. Han overtog gården den 1.- 1.-1976
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha., heraf 5,5 ha. mose. 5,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1975, kostald og s vinestald fra 1889 bruges
som lagerrum, kontor og baderum, lagerbygningerne er bygget i 1969, 1971 og 1977.
Salgsafgrøden er blomstermuld. På gården er der 6 traktorer, sluffer i mosen, 1 fejemaskine, fuldautomatisk pakkemaskine og blandemaskine til gødning. Der er 1 fast
medhjælper på gården.

KRATTET 11, "RØNBORGGAARD", NEDER JUL1ANEHEDE, 7442 ENGESVANG, tlf.
86-865593.
LEIF LIIN, gårdejer, født den 27.-3.-1953, søn af Agnethe og Børge Liin, gift den 3.12.-1977 med Anni Pedersen, frisør, født den 21.-12.-1952, datter af Bente og Hein
rich Pedersen. Parret har børnene: Dennis, født den 6.-9.-1974, Kenneth, født den
15.-1.-1978 og Lennarth, født den 3.-3.-1983. L.L. er rammemester. Han overtog
gården den 1.-8.-1986 fra Emma Dræby.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 17,6 ha., heraf 4,4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1987, kostald og lade 1899 og løsdriftstald 1989. Gårdens besæt
ning er på 6 ammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne Limousine og Hereford,
desuden er der 5 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 1 trak
tor, maskinstation bruges til høst.
KRATTET 12, "GL. SKOVGAARD"
7442 ENGESVANG, tlf. 86865473.
KARL RASMUSSEN, gårdejer,
født den 8.-11.-1951, søn af An
drea og Hans Rasmussen, gift d.
10.-12.-1977 med Ella Jacobsen,
hjemmehjælper, født den 30.-9.1950, datter af Rosa og Peder Ja
cobsen. Parret har sønnen Niels
Ole, født den 30.-1.-1970.
K.R. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra Teddy
Sørensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,5 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1933 og senere restaureret, svinestalde er opført 1940, 1973 og
1979 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer og der
sælges ca. 2.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er solbær. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til høst.
KRATTET 13, "JULIANEHAAB", 7442 ENGESVANG, tlf. 86-865134.
HENRY ABILDTRUP PEDERSEN gårdejer, født den 16.-11.-1920, søn af Karen og Pe
der Pedersen, gift den 16.-11.-1947 med Mathilde Andersen, medhjælpende hustru,
født den 22.-2.-1926, datter af Alma Marie og Anders Peder Andersen. Parret har bør
nene: Peder, født d. 23.-2.-1948, Svend Erik, født den 11.-11.-1949, Børge, født den
21.-9.-1951, Karen, født den 15.-6.-1953 og Hanne, født den 15.-2.-1959.
Henry Abildtrup Pedersen overtog gården i 1963 fra Harald Madsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 31 ha., heraf 3,3 ha. skov.
Stuehuset er opført for ca. 115 år siden og senere restaureret, kostald og svinestald

er opført 1912, laden er fra før
1900 og maskinhuset fra 1970,
desuden er der roehus. Plante
produktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 3 traktorer,
plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til
høst.

KRATTET 17, NEDER JULIANE
HEDE, 7442 ENGESVANG, tlf.
86-865688.
AXEL GRØNBÆK SØRENSEN,
gårdejer, født den 18.-11.-1925,
søn af Martha og Villum Alfred
Sørensen, gift den 27.-10.-1954
med Betty Jacobsen, plejehjems
assistent, født den 11.-11.-1928,
datter af Agnes Marie og Steffen
Jacobsen. Parret har børnene:
Margit, født den 27.-6.-1955 og Jørn, født den 14.-11.-1957. A.G.S. er farveriarbejder.
Han overtog gården den 1.- 11.-1967 fra Jens Grønbæk Sørensen.
Ejendomsskyld 518.000. Areal 10,1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1976, kostald, svinestald er opført
1900, maskinhus 1978/79 samt foderhus. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 1 traktor og 1 mejetærsker. Der bruges maskinstation til høst.

KRATTET 23, NEDER JULIANE
HEDE, 7442 ENGESVANG, tlf.
86-864073.
JENS O. SØRENSEN, gårdejer,
født den 20.-7.-1952, søn af Elly
og Niels Sørensen, gift den 22.3.-1985 med Rosa Larsen, lærer,
født den 1.-2.-1955, datter af
Gerda og Aage Larsen, Parret
har børnene: Kasper, født d. 6.5.-1982 og Rasmus, født den
23.- 8.-1986. J.O.S. er EDB-operatør. Han overtog gården den 1.-2.-1987 fra Lindved.
Ejendomsskyld 840.000. Aral 6,6 ha., der er 2 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1976, kostald 1870, minkhaller 1987, rævehal 1987 og maskinhuset
fra 1870 er tilbygget i 1900. Gården drives som ræve- og minkfarm med en bestand
på 120 minktæver og 50 sølvrævetæver. Desuden er der 1 ammeko og en slagtekalv af
racen Simmentaler. Der er 1 traktor, der er 1 deltids medhjælper og hjælp i pelsningstiden.

LANGELUNDSVEJ 7, "STENAGER", HESSELBJERG, 7430 IKAST, tlf. 97-152902.
HELGE SVENDSEN, gårdejer, født den 26.-6.-1943, søn af Marie og Peder Svendsen,
gift den 3.-6.-1966 med Martha Knudsen, medhjælpende hustru, født den 3.-7.-1944,
datter af Anna Krestine og Ludvig Knudsen. Parret har børnene: Allan, født den 12.-3.1967 og Bøje, født den 16.-9.-1969. H.S. overtog gårtden den 1.-6.-1966 fra sin far,
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er 16,5 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1976, kostalden fra 1939 er ændret til dræg
tighedsstald til søer i 1969, smågrisestald opført 1978, farestald 1970, slagtesvinestald
1974, halmlade 1989, lade 1983 og maskinhus 1975, blanderum 1983 samt gylletank
1986. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer og der produceres ca. 1.300
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ærter. Der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg, gastæt silo og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

LINNEBJERGVEJ 4, "STOR LINNEBJERG", LINNEBJERG, 7430
IKAST, tlf. 97-151981.
SVEND AAGE MIKKELSEN, gård
ejer, født den 8.-6.-1919, søn af
Minne og Magnus Mikkelsen, gift
den 18.-12.-1954 med Anna Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 11.-10.-1930, datter af
Katrine og Bukh Christensen. Par
ret har børnene: Karen Minna,
født den 27.-9.-1955, Ingrid Alis
født den 1.-2.-1957 og Egon, født den 21.-4.-1961.
S.AA.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra sine
forældre.
Areal 112 ha., der er frasolgt 1,7 ha. og der er 38 ha. skov, 3 ha. eng og egekrat. Jor
den er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, kostald opført 1931/32, lade før
1920 og maskinhus 1969. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine, tårnsilo og halmfyr.

LINNEBJERGVEJ 6, "VESTER
LINDEBJERG",
FAURHOLT,
7430 IKAST, tlf. 86-861266.
VERNER OVERGAARD, gårde
jer, født den 24.-6.-1943, søn af
Margrethe og Christian Overgaard
gift den 25.-2.-1967 med Kirsten
Rode, født den 25.-12.-1944, dat
ter af Bodil og Peder Rode.
V.O. overtog gården den 23.-9.1983 fra Kristian Lindebjerg.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
86 ha., heraf 23,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910, kostald 1970, lade 1910 og maskinhus 1973. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, kartofler, ærter og raps. Der er
1 vandingsmaskine.

LYKKENSPRØVE 4, "LYKKENSPRØVE", TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-154310.
SVEND BARSLUND JEPSEN, gårdejer, født den 21.-5.-1951, søn af Marie og Peder
Barslund Jepsen, gift den 2.-3.-1974 med Henny Kristensen, medhjælpende hustru, født
den 24.-7.-1952, datter af Lise og Søren Kristensen. Parret har børnene: Jesper, født
den 26.-2.-1975, Anders, født den 7.-4.-1977, Tino, født den 1.-9.-1980 og Kristina,
født den 14.-10.-1985.
S.B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Pe
der Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng og der er
forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1873 og restaureret 1985, svinestald opført omkring 1875, farestald 1978, slagtesvinestald 1986, lade 1873 og maskinhus 1978 samt gylletank i 1986.
Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise
og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.

-314-

LÆGDSGÅRDSVEJ 2, "LÆGDSGÅRD", 7430 IKAST, tlf. 97-155245.
KÄRE BIRK, gårdejer, født den 5.-2.-1955, søn af Inger og Jens Birk, gift den i 1975
med Vibeke Nielsen, syerske, født den 20.-3.-1957, datter af Lilian og Ove Nielsen.
Parret har børnene: Stefan, født den 22.-1.-1976, Ditte, født den 24.-6.-1978, Esper,
født den 26.-3.-1981 og Uffe, født den 13.-1.-1988.
K.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1982 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1905.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29 ha., der er frasolgt 36,3 ha. til byen, 3. ha. er
skov. Desuden er der forpagtet 77 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1970, kostalden fra 1912 er ændret i 1982,
svinestalden fra 1940 er ændret til ungdyr i 1982, lade opført 1944, maskinhus 1950 og
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 80
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. På gården er 2 faste medhjælpere og der bruges en del maskinstation.
LÆGDSGÅRDSVEJ 4, "HESSELBJERGGÅRD", HESSELBJERG,
7430 IKAST, tlf. 97-153657.
POUL KJÆRSGAARD, gårdejer,
født den 19.-10.-1951, søn af Ag
nes og Niels Kjærsgaard, gift den
21.-8.-1976 med Else Tophøj,
medhjælpende hustru, født den
20.-2.-1953, datter af Martine
(Tine) og Vilhelm Tophøj. Parret
har børnene: Helene, født den 4.10.-1978, Martin, født den 20.-8.1981 og Torben, født den 2.-1.1986.
P.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLG og overtog
gården den 1.-3.-1975 fra Anders Klausen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 62,8 ha., heraf 9 ha. skov og 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905 og senere restaureret, kostalden fra 1940 er ændret til dræg
tighedsstald i 1978, hvor der også blev bygget farestald, klimastald opført 1989, slagtesvinestald 1955, lade 1905, maskinhus 1985, halmlade 1983 og der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise og
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og
kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørre
ri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MAMRELUND 2, 7441 BORDING, tlf. 86-861164.
HENRY JENSEN, gårdejer, født den 27.-5.-1927, søn af Krestine og Alfred Jensen,
gift den 12.-12.-1951 med Ingrid Pedersen, medhjælpende hustru, født den 23.-2.-1932,
datter af Marianne og Peder Pedersen (Sønderkjær). Parret har børnene: Eva, født den
18.-11.-1952, Ellen, født den 4.-10.-1953, Gert, født den 3.-6.-1956, Kjeld, født den
1.-2.-1963 og Ulla, født den 27.-9.-1966.
H.J. har været på Tommerup Højskole. Han overtog gården i 1951 fra Peder Svendsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostald og lade 1973, svinestalden fra 1920 er restaureret i
1973, maskinhuse er fra 1960 og 1975 og der er indendørs køresilo. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt, desuden er der 12 ammekøer, 12 ungdyr og
12 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
fremavlskorn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo og varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
MAMRELUND 4, MAMRELUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861450.
AAGE JESSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1940, søn af Ingeborg og Peder Jessen, gift
den 2.-5.-1968 med Dagny Jensen, sammenlæggerske, født den 28.-4.-1939, datter af
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Evina Anine og Kristian P. Jen
sen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 19.-5.-1961, Jan, født den
17.-1.-1964 og Lone, født d. 26.4.-1975.
AA.J. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i
1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
23 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald
og lade 1978 samt maskinhus i
1967. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 15
ung
dyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 harepar. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
MUNKLINDEVEJ 2, 7441 BORDING, tlf. 86-861762.
JENS HAGELSKJÆR, gårdejer, omtales under Skyggevej 57.
J.H. overtog gården i 1967 fra Bernhardt Landroch.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. og der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1920, kostald, lade og maskinhus er fra ca. 1950, svinestald og
østerhus er opført 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen
med Skyggevej 57. På gården er der 1 vandingsmaskine og korntørreri.
MUNKLINDEVEJ 5-7, 7441 BORDING, tlf. 86-861479.
KARL EGON BITSCH, gårdejer, født den 20.-3.-1930, søn af Amalie og Søren Bitsch,
gift den 24.-7.-1963 med Anna Haugaard Sørensen, tilskærer, født den 19.-4.-1936,
datter af Per Haugaard Sørensen, Brabrand. Parret har børnene: Frida, født den 15.4.-1960 og Conny, født den 20.-12.-1963.
K.E.B. er buschauffør. Han overtog gården i januar 1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 678.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, kostald opført omkring 1900
og lade er fra 1920. Gårdens besætning er på 8 får og 1 vædder. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri.
MUNKLINDEVEJ 6, 7441 BORDING, tlf. 86-861692.
JØRN JESSEN, minkavler, født den 19.-5.-1961, søn af Dagny og Aage Jessen, Christianshede, gift den 21.-4.-1984 med Gitte Laursen, syerske, født den 25.-5.-1966,
datter af Erna og Børge Laursen. Parret har sønnen Lennert, født den 11.-9.-1984.
J.J. er flyveroverkonstabel og tømrer. Han overtog gården den 15.-8.-1986 fra Svend
Erik Hansen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 1,4 ha.
Stuehuset er opført 1961 og restaureret 1983, der er bygget pelseri, garage og fyrrum
i 1987. Gården drives som minkfarm med en bestand på 700 tæver, der produceres ca.
3.500 hvalpe. Der er 1 minkfodervogn. I sæsonnen er der medhjælpere.

MUNKLINDEVEJ 8, "VESTER
GAARD", 7441 BORDING, tlf.
86-861481.
ERLING VESTERGAARD KRI
STENSEN, gårdejer, født den 4.7.-1936, søn af Karen og Oluf
Vestergaard Kristensen.
E.V.K. overtog gården den 31.12.-1977 fra sin far, den har væ
ret i slægtens eje siden 1858.
Ejendomsskyld 740.000. Areal
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36,2 ha., der er frasolgt 1,4 ha. og der er 3 ha. skov og 2 ha. eng. 1,7 ha. er udlejet,
og der er lejet 13,6 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1987-88, kostald opført omkring 1920, lade
1934 og maskinhus 1986. På gården produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 vandings
maskine, 1 truck, plansilo, tårnsilo samt varm lufts tørreri.
MUNKLINDEVEJ 10, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861341.
ARNE LAURITSEN, gårdejer,
født den 8.-6.-1927, søn af Peter
Laurisen, Raunholt.
A.L. overtog gården den 17.-4.1969 fra Petra Lauritsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal
16,5 ha., der er frasolgt 0,6 ha.
og der er udlejet 3,6 ha.
Stuehuset er opført 1928, kostald
svinestalde og lade er ligeledes
fra 1928 og foderhus 1955.

MUNKLINDEVEJ 11, "NEDERGÅRD", 7441 BORDING, tlf. 86-861282.
MAGNE HANSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1933, søn af Anna og Jens Hansen, gift den
3.-7.-1971 med Sonja Bækgård, bogholder, født den 25.-8.-1941, datter af Augusta og
Jens Frølund Bækgård. Parret har børnene: Poul, født den 19.-2.-1974, Torben, født
den 22.-10.-1976 og Benny, født den 17.-4.-1980.
M.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1965 fra sine
forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf 5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1879, restaureret 1967 og tilbygget 1975, kostald og lade er op
ført 1879, kostalden er løbende restaureret, svinestalde opført 1972 og 1979, hvor der
også blev bygget maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der
sælges ca. 3.000 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 4 traktorer, 1 plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og børnene hjælper til.
MUNKLINDEVEJ 25, "SKOVLY",
STUBKÆR, 7441 BORDING, tlf.
86-861435.
PEDER MORTENSEN NIELSEN,
gårdejer, født den 6.-7.-1917,
søn af Kirstine og Anders Mor
tensen Nielsen, gift den 17.-2.1948 med Metha Kirstine Wacherhausen, født den 19.-1.-1924,
datter af Sørine og Niels Wacherhausen. Parret har børnene:
Lis, født den 23.-5.-1951 og Anita, født den 7.-4.-1962.
P.M.N. overtog gården i september 1947 fra sin far. Den har været i slægtens eje si
den 1882.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 35 ha., heraf frasolgt 5,5 ha. eng, der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført 1882 og løbende restaureret, kostalden fra 1882 er restaureret og
tilbygget, lade er opført 1953 og maskinhus 1982. Gårdens besætning er 4 årssøer og
40 slagtesvin og desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm lufts
tørreri og combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MUNKLINDEVEJ 27, STUBKÆR,
7^1 BORDING, tlf. 86-861254.
CHRISTIAN AAGAARD CHRI
STENSEN, gårdejer, født den
6.-1.-1918, søn af Else Marie og
Peder Marius Christensen, Linå.
C.AA.C. har datteren Else Ma
rie, født den 9.-1.-1958.
C.AA.C. overtog gården i 1959
fra sin mor, den har været i
slægtens eje siden 1899.
Ejendomsskyld 550.000. Areal
24,5 ha., heraf 1,3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1924, kostald og lade fra 1918 er restaureret i 1955, lade opført
1954 og maskinhus 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årskøer og 10
ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 so og 13 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MUNKLINDEVEJ 28, "NYGAARD", STUBKÆR, 7441 BORDING, tlf. 86-861382.
PEDER SØNDERBY LAURITSEN, gårdejer, født den 3.-4.-1939, søn af Ottilie og
Aksel Lauritsen, gift den 28.-1.-1961 med Mette Mikkelsen, født den 3.-1.-1937,
datter af Katrine og Christen Mikkelsen. Parret har børnene: Susanne, født den
29.-9.-1962, Axel, født den 5.-10.-1963, Olau, født den 12.-12.-1972 og Maj-Britt, født
den 13.-6.-1974.
P.S.L. overtog gården den 1.-3.-1966 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 33,1 ha., der er 3,5 ha. skov og 1
ha. eng. 55 ha. er bortforpagtet og der er forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald og svinestalde 1966, lade 1918 og maskinhus 1977.
Gården drives med en ammekobesætning på 17 ammekøer, 12 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen Hereford, desuden er der opdræt af fasaner og agerhøns, ca. 1.000 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner,
1 kartoffeloptager, halmpresser, plansiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
MUNKLINDEVEJ 38, 7441 BORDING, tlf. 97-145472.
STEEN RYTOFT LILLEGÄRD, gårdejer, født den 8.-5.-1959, søn af Aase og Jakob
Lillegård Kristensen, gift den 26.-4.-1986 med Lene Jensen, sygehjælper, født den
3.-4.-1964, datter af Karla Jensen. Parret har datteren Louise, født den 21.-1.-1987.
S.R.L. er falckredder. Han overtog gården den 15.-12.-1987 fra Finn Lund.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1960, svinestald 1965, maskinhus 1972 og desuden er der en lade.
Gårdens besætning er på 2 kvier af kødkvægsrace og 15 moderfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hestebønner og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker.
1 vandingsmaskine, plansilo, korntørreri og halmfyr samt andel i Hammerum Vindmøllelaug.

MUNKLINDEVEJ 50, "MUNKLINDEGÅRD", MUNKLINDE. 7441 BORDING, tlf.
97-145107.
KURT TAGE DAHL LASSESEN, gårdejer, født den 4.-1.-1934, søn af Mary og Svend
Thage Lassesen, gift den 24.-3.-1959 med Anna Minne Marie Mejer, født den
15.-2.-1936, datter af Niels Mejer, Hestlund. Parret har børnene: Niels Peter, født den
26.-2.-1960, Inge Marie, født den 15.-3.-1962 og Jens Kristian, født den 17.-5.-1964.
K.T.D.L. overtog gården den 1.-4.-1959 fra sin far. Den har været i slægtens eje siden
1905.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. skov og 10
ha. mose og eng.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret senest i 1980, kostalden fra 1920 er senest
restaureret i 1960, laden fra 1920 er nedlagt og der er bygget ny i 1982. Gårdens

-318besætning er på 3 ammekøer og 4 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter, kartofler og raps. Der er 2 traktorer, 2 mejetærsker,
tårnsilo og varm lufts tørreri.
MUNKLINDEVEJ 66, "GRANLY",
AGERSKOV, 7441 BORDING,
tlf. 97-145186.
MARGIT POULA NIELSEN, gård
ejer, født den 16.-3.-1954, dat
ter af Hilda Kirstine og Marius
Jakobsen, gift den 29.-6.-1974
med Peder Nielsen, slagteriarbejder,
født den 31.-12.-1951, søn af
Dagny Margrethe og Jørgen Mari
nus Nielsen. Parret har børnene:
Lone, født den 9.-9.-1975 og
Majbritt, født den 3.-3.-1980.
M.P.N. overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 55,5 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1982, kostald, svinestald og lade er opført
1924, fjerkræstald 1867, kartoffelhus 1960 og maskinhus 1982. Gårdens besætning er
på 10 ammekøer, 6 ungdyr og 11 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 2 traktorer og 2 plansiloer.

MUNKLINDEVEJ 68, "SØNDERGAARD", AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-145342.
CONNY FURBO, kontorassistent, omtales under Gedhusvej 12.
C.F. overtog gården i 1981 fra Juhl Pedersen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 46,7 ha., heraf 3 ha. eng og 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1951, svinestald opført 1920 og restaureret 1974, kartoffelhus
opført 1960, lade 1920 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og fastbrændselsfyr. Gården drives sammen
med Gedhusvej 12.
MUNKLINDEVEJ 69, "BAKKESKÆR", AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-145105.
OLE SKOV OLESEN, gårdejer, født den 11.-12.-1961, søn af Birgit og Ejgild Olesen.
O.S.O. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 1.-3.-1986 fra Rasmus Pedersen.
Ejendomssksyld 1.300.000. Areal 69 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932, kostald og lade 1930, svinestald 1931, maskinhuse 1970 og
1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, kartofler,
ærter, raps og hør. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, tårnsilo
samt kold lufts tørreri.
MUNKLINDEVEJ 71, "AGERSKOV
GÅRD", AGERSKOV, 7441 BOR
DING, tlf. 97-145187.
HENRIK MEJER, gårdejer, født
den 18.-9.-1924, søn af Ane og
Johannes Mejer, gift den 9.-3.-1963
med Anna Larsen, født den
11.-9.- 1939, datter Aksel Lar
sen, København. Parret har bør
nene: Kurt, født den 9.-1.-1964,
Kirsten, født den 4.-3.-1965 og
Karlo, født den 8.-2.-1971.

H.M. overtog gården den 4.-4.-1965 fra sin svigerfar.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 68 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1965/66, kostalden fra 1922 er restaureret
1968, hvor der også blev bygget lade, svinestald opført 1972 og maskinhus 1986.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, kold og
varm lufts tørreri.
MUNKLINDEVEJ 72, AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-145391.
NIELS EMIL LARSEN, gårdejer, født den 8.-7.-1928, søn af Aksel W. Larsen, gift den
2.-5.-1964 med Jenny Margrethe Hansen, født den 25.-4.-1929, datter af Jens Chri
stian Marius Hansen. Parret har børnene: Jens Marius, født den 25.-5.-1967 og
Anne-Grethe, født den 5.-7.-1970.
N.E.L. overtog gården den 8.-12.-1964 fra sin svigerfar.
Areal 67,1 ha., heraf 1,5 ha. skov og plantage og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932, kostald 1930, svinestald og maskinhus 1968 og laden fra
1920 er restaureret 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 10 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer og der
produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler,
ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. 1 søn er medhjælper.
MUNKLINDEVEJ 73, "KJELDSBÆKGÅRD", AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf.
97-101128.
ANDERS KRONBORG SØRENSEN, gårdejer, født den 10.-8.-1924, søn af Thomas Sø
rensen, gift den 25.-4.-1963 med Esther Andersen, født den 14.-12.-1934, datter af
Karl Andersen, Ilskov. Parret har børnene: Ingrid, født den 23.-11.-1964, Tommy, født
den 30.-12.-1965, Karen, født den 23.-5.-1970 og Karsten, født den 29.-4.-1972.
A.K.S. overtog gården i 1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 75 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1965, svinestald 1958, laden fra 1924 er restaureret 1979, hvor
der også blev bygget maskinhus, der er desuden foderhus og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, tårnsilo og varm lufts tørreri.
MUNKLINDEVEJ 75, AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-101474.
FRODE SØRENSEN, minkavler, født den 12.-1.-1934, søn af Kirstine og Thomas
Sørensen, bor sammen med Dagny Pedersen, født den 25.-1.-1941, datter af Marie og
Marinus Pedersen.
F.S. er portør ved SAS. Han byggede selv gården i 1964.
Areal 6 ha., heraf 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1964, foderhus 1979 og maskinhus 1981. Gården drives som
minkfarm med en bestand på ca. ca. 500 minktæver. Der er 1 traktor.

MUNKLINDEVEJ 77, AGERSKOV,
7441 BORDING, tlf. 97-102629.
INGRID JENSEN, gårdejer, født
den 15.-1.-1947, datter af Anna
og Peter Rasmussen, Ejby, bor
sammen med Poul Christiansen,
fabriksarbejder, født den 28.-7.1927, søn af Christian Christian
sen, Næstved. Parret har børne
ne: Ulla, født den 8.-6.-1966
Søren, født den 15.-4.-1971, An
ne-Grethe, født den 7.-11.-1951
og Jørgen, født den 6.-8.-1961.
I.J. er fabriksarbejder. Hun overtog gården den 1.-1.-1988 fra Nykredit.
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Stuehuset er opført 1978, kostald 1965 og lade 1900. Gården drives med en
svineproduktion på 20 årssøer og 20 slagtesvin, desuden er der 10 får og 125
minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 selvkørende
vandingsmaskine.

MUNKLINDEVEJ 79, AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-101324.
GEORG JOHAN STILLING, gårdejer, født den 13.-6.-1921, søn af Elise og Magnus
Stilling, gift den 21.-9.-1950 med Agnes Sørensen, født den 25.-2.-1924, datter af
Vilhelmine og Anders Sørensen. Parret har børnene: Knud Leif, født den 10.-3.-1954
og Anni Ruth, født den 16.-6.-1957.
G.3.S. overtog gården i juli 1952.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 36,9 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1978, kostald og svinestald er opført 1952,
maskinhus 1954 og foderhus 1962. Gårdens besætning er på 1 ko og 7 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 1 so og 7 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og kombifyr.

MUNKLINDEVEJ 83, "ELMEGAARD", AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-101261.
PETER VILLER HANSEN, gårdejer, født den 1.-1.-1927, søn af Marie og 3ens Anton
Hansen. P.V.H. har børnene: 3ens Kristian, født den 5.-11.-1954, Mogens, født den
20.-4.-1956, Karin, født den 20.-2.-1958, Bjarne, født den 23.-3.-1963 og Poul, født
den 9.-2.-1965.
P.V.H. er i bestyrelsen for Hammerum Herreds Grovvare. Han overtog gården den
1.-11.-1955 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1848 og blev bygget af
oldefaderen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 67 ha., heraf 3 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret flere gange, senest i 1972, kostald og svine
stald fra 1935 er restaureret i 1965, lade opført 1952, maskinhuset fra 1966 er tilbyg
get i 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 35 ungdyr af racen
DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn og kartofler. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri
samt fastbrændselsfyr. I sæsonerne bruges der lidt løs hjælp.
MUNKLINDEVEJ 85, "MOSEVANGGAARD", AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf.97-102391.
KARL CHRISTIAN KNUDSEN, gårdejer, født den 23.-2.-1957, søn af Martha og Egon
Knudsen, gift den 11.-11.-1980 med Susan Hanek, født den 1.-4.-1953, datter af 3ean
og Dan Hanek.
K.C.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-5.-1982 fra
D.L.R.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 75 ha., heraf 11 ha. skov samt 6 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1902, kostald 1912, lade 1922 og maskinhus 1976 samt ny
kalvestald 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der
er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der bruges lidt fremmed hjælp.

MØLLEBJERGVEJ 7, "MØLLEGAARD", OVER JULIANEHEDE,
7441 BORDING, tlf. 86-862430.
JENS JENSEN, gårdejer, født
den 16.-7.-1947, søn af Anna og
Kristian Jensen, gift den 27.-2.1988 med Bodil Døssing Larsen,
sygeplejerske, født den 19.-5.-1955,
datter af Krestine og Karl Døs
sing Larsen. Parret har børnene:
Peder, født den 18.-9.-1974, Ma
rianne, født den 6.-2.-1987 og
Søren, født den 12.-4.-1989.
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10.-8.-1988 fra Kresten Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38,3 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1970, svinestald 1965, lade 1947, kartoffelhus 1961 og maskinhus
1976. Gården drives med en svineproduktion på ca. 35 årssøer og der produceres ca.
600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr.

MØLLEBJERGVEJ 13, "VESTERGAARD", OVER JULIANEHEDE,
7441 BORDING, tlf. 86.861459.
JENS HENNING VESTERGAARD
PEDERSEN, gårdejer, født den
13.-12.-1938, søn af Anna og Mar
tin Pedersen, gift den 22.-3.-1964
med Kirsten Dahm, husassistent,
født den 24.-7.-1943, datter af
Astrid og Johan Chr. Richardy.
Parret har børnene: Henrik, født
den 25.-10.-1965 og Jens, født
den 4.-7.-1970.

J.H.V.P. overtog gården i 1964 fra Niels Pedersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1982/83, svinestald opført 1900.
kostald 1969 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer.
10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts
tørreri.
MØLLEBJERGVEJ 15, OVER JU
LIANEHEDE, 7441 BORDING,
tlf. 86-861206.
MARTIN JENSEN, født den
7.-10.- 1909, søn af Martine og
Rasmus Jensen, gift den 12.-5.-1933
med Laura Jensen, født den
9.-10.- 1911, datter af Katinka
og Laurits Jensen. Parret har
børnene: Svend, født den 22.-2.1934 og Rita, født den 7.-3.-1947.
M.J. overtog gården den 10.-5.1933 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 17,7 ha., heraf 1 ha. skov, der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1967/68. kostald, svinestald og lade
er fra 1952 og maskinhus 1951. Gårdens besætning er på 1 ko, 1 kvie og 1 tyrekalv af
racen SDM. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

MØLLESTEDVEJ 2, "M0LLESTEDGÄRD", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf.
97-140118.
BJARNE KJÆRSGAARD, gårdejer, født den 4.-2.-1953, søn af Agnes og Niels
Kjærsgaard, gift den 13.-6.-1987 med Anette Bjørn, sygeplejerske, født den
27.-10.-1954, datter af Lis og Viktor Mosegaard. Parret har børnene: Thomas, født den
3.-10.-1980, Jannie, født den 17.-5.-1981, Rene, født den 3.-4.-1988 og Allan, født den
30.-10.-1989.
B.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1981 fra
sine forældre, som købte den i 1941.
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er 1.920.000. Areal 75 ha., der
er frasolgt 10 ha. og der er 6 ha.
skov. Desuden er der lejet 9 ha.
Stuehuset er opført 1961 og re
staureret 1989, kostalden fra
1971 er ændret til maskinhus i
1980, slagtes vinestalden og laden
er bygget efter en brand i 1953
og maskinhuset er fra 1958. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. Plante
produktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, raps, ærter, frøgræs, spindehør og kartofler. Der er 3 traktorer, 2
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NEDRE HESTLUNDVEJ 8, TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97151810.
HENNING LAURIDSEN, gårdejer,
født den 26.-6.-1959, søn af El
len og Karl Lauridsen, gift den
18.- 8.-1984 med Joan Kristen
sen, medhjælpende hustru, født
den 25.-3.-1962, datter af Lis og
Kresten Kristensen. Parret har
børnene: Ida, født den 7.-9.-1985,
Kirstine, født den 18.-6.-1987 og
Anders, født den 6.-2.-1989.
H.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 56,6 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 85 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1976, svinestalden fra 1920 er ombygget i
1985, farestalden fra 1973 er moderniseret i 1984, slagtesvinestalden fra 1975 er lavet
om til smågrise i 1984, lade og foderhus opført omkring 1920, maskinhus og gastæt
silo 1979. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer og der sælges ca.
2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder læggekartofler, korn, raps,
ærter, spindehør og hestebønner. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 5 vandingsmaski
ner, plansilo og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper samt lidt løs medhjælp.
NEDRE HESTLUNDVEJ 12, TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-151667.
JOHANNES SØRENSEN, født den
21.-10.-1923, søn af Johanne og
Søren Sørensen, gift den 9.-5.-1945
med Karen Bundgaard, medhjæl
pende hustru, født den 5.-7.-1921,
datter af Marie og Christian
Bundgaard. Parret har børnene:
Leif, født den 30.-10.-1945, Hen
ny, født den 30.-12.-1946, Ulla,
født den 9.-3.-1948, Lilly, født
den 2.-11.- 1949, Anna, født den
19.-4.-1952,
Harry, født den 6.-3.-1956 og Vagn, født den 17.-11.-1959.
J.S. overtog gården i 1947 fra Magnus Pedersen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 4 ha. eng.
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1956 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 7 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 4 ponyer, 15 geder og 40 får. Der er 2
traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

NEDRE HESTLUNDVEJ 15, HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 97-155271.
NIELS PEDER MADSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1923, søn af Marie og Thomas
Madsen, gift den 7.-5.-1950 med Ellen Jørgensen, hjemmehjælper, født den
13.-2.-1928, datter af Johanne og Karl Jørgensen. Parret har børnene: Bente, født den
9.-7.-1951, Elin, født den 12.-3.-1953, Peder Juhl, født den 14.-4.-1954, Ingolf, født
den 21.-2.-1958, Bodil, født den 23.-9.-1960, Thomas, født den 1.-2-.1962 og Karin,
født den 19.-9.-1967.
N.P.M. har været på Tommerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 10 ha. eng og der
er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostald 1955, svinestald 1974, lade 1923 og maskinhus 1975,
der er udlejet en minkhal som karantænestald. Gårdens besætning er på 3 ungkrea
turer og 15 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
NEDRE HESTLUNDVEJ 16, "ELMEGAARD", HESTLUND, 7441
BORDING, tlf. 86-861269.
HANS BUNDGÅRD, gårdejer,
født den 12.-7.-1926, søn af
Nielsine og Marius Bundgård,
gift den 10.-3.-1949 med Henny
Bundgaard, medhjælpende hustru,
født den 5.-2.-1929, datter af
Kristine og Juel Bundgaard. Par
ret har børnene: Karen Marie,
født den 5.-2.-1950, Juel, født
den 12.-12.- 1951, Christian,
født den 27.-4.-1955, Britta, født den 24.-6.-1958 og Else, født den 20.-6.-1962.
H.B. overtog gården i 1954 fra sine forældre.
Areal 44 ha., der er frasolgt 9,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1889 og restaureret 1980, kostald og lade er opført 1976,
svinestald 1889 og maskinhus 1988, der er foderhus og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 32 årskøer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo,
korntørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. 1 skoledreng er
medhjælper.
NEDRE HESTLUNDVEJ 18, HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 97-155330.
BIRGER MONEFELDT, gårdejer, født den 27.-9.-1953, søn af Inger og Verner Monefeldt Jakobsen, gift den 2.-7.-1977 med Alice Overgaard, plejehjemsassistent, født den
29.-4.-1956, datter af Gerda og Johan Overgaard. Parret har børnene: Maiken, født
den 12.-8.-1983 og Maja, født den 22.-8.-1987.
B.M. er tilskærer. Han overtog gården den 1.-7.-1984 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 4,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret senest i 1989, kostald, svinestald og
lade er opført 1900. Der er 1 traktor.
NEDRE HESTLUNDVEJ 21, HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861266.
VERNER OVERGAARD, gårdejer, født den 24.-6.-1943, søn af Margrethe og Christian
Overgaard, gift den 25.-2.-1967 med Kirsten Rode, medhjælpende hustru, født den
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3.-2.-1971, Ole, født den 24.-7.-1973 og Per, født den 10.-3.-1980.
Verner Overgaard er i bestyrelsen for Landboforeningen og medlem af regnskabsudval
get. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 0,6 ha. mose.
Stuehuset er opført 1912 og senere tilbygget og restaureret, svinestaldene, bestående
af løbestald, farestald og fravænningsstald, er bygget i 1927, 1970, 1973, 1977 og
1981, lade 1927, maskinhus 1970 og 1980 samt foderhus 1981, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 6.000
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps og korn. Der er
6 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 rendegraver, plansilo samt varm
lufts tørreri. Der er 3 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med
Linnebjergvej 6.
NEDRE HESTLUNDVEJ 26, "POULGÅRD", HESTLUND, 7441 BOR
DING, tlf. 97-155218.
NIELS PEDER SAMSØ FENGER,
gårdejer, født den 15.-2.-1926,
søn af Anine og Peder Fenger,
gift den 15.-2.-1955 med Dora
Marie (Mie) Nielsen, husmor,
født den 8.-7.-1927, datter af
Dorthea og Hans Kristian Niel
sen. Parret har børnene: Annie,
født den 6.- 11.-1955, Britta,
født den 8.-5.-1958, Jytte, født
den 4.-4.-1966, Lisa, født den 21.-11.-1967 og Agnete, født den 26.-2.-1970.
N.P.S.F. overtog gården den 1.-4.-1961 fra sin far, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1965, kostald opført 1932, lade 1926,
maskinhuse 1970 og 1978 samt hestestald ved Ikast 1978, den er udlejet som rideskole.
Gårdens besætning er på 120 slagtesvin, 3 ammekøer og 4 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, ærter og kartofler. Der er 10
traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo med kold
lufts tørreri. N.P.S.F. handler med traktorer, derfor det store antal.

O. ISEN VEJ 7, "TOFTEGÅRDEN",
ISENVAD, 7430 IKAST, tlf. 97140233.
HANS CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 9.-7.-1932, søn af Anna
og Ludvig Christensen, gift den
21.-7.-1962 med Valborg Jensen,
medhjælpende hustru, født den
28.-4.-1932, datter af Juliane og
Karl Valdemar Jensen.
H.C. overtog gården den 1.-5.-1975
fra Vilner Bjørn.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
29 ha., heraf 5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1914 og senere restaureret, svinestald opført 1978, lade 1950 og
gylletank 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
O. ISEN VEJ 9, "SKOVDAL", ISENVAD, 7430 IKAST, tlf. 97-140044.
KNUD JENSEN, gårdejer, omtales under O. Isen Vej 10.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 56 ha., heraf 7 ha. skov, grusgrav og mose.
Stuehuset er opført 1990, kostalde fra 1959 og 1972 er ombygget til svinestald, so
stald opført 1979, lade 1959 og maskinhus 1967. Gården drives sammen med O. Isen
Vej 10.
O. ISEN VEJ 10, "OVER ISENGAARD", ISENVAD, 7430 IKAST, tlf. 97-140044.
KNUD JENSEN, gårdejer, født den 19.-4.-1944, søn af Stinne og Laurids Jensen, gift
den 23.-8.-1968 med Rita Høgh Poulsen, medhjælpende hustru, født den 7.-5.-1946,
datter af Minna og Christian Poulsen. Parret har børnene: Lars,, født den 17.-7.-1969,
Kurt, født den 24.-12.-1970 og Rene, født den 24.-9.-1976.
K.J. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforeningen.
Han overtog gården den 22.-9.-1965 fra Peder Larsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 42 ha. og der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført 1972, alle produktionsbygninger til svin er bygget fra 1969 til
1988, der er ialt 3.000 kvadratmeter. Gårdens svineproduktion er på 230 årssøer, der
sælges ca. 2.200 smågrise og 2.300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, kartofler, raps, ærter og frøgræs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr samt 2
gastætte siloer. Der er 2 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med O.
Isen Vej 9.

O. ISEN VEJ 12, "NORDLY",
OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf.
97-140030.
SVEND ERIK PEDERSEN, gårdej
er, født den 29.-6.-1957, søn af
Johanne og Johannes Pedersen,
gift den 6.-9.-1980 med Susanne
Sørensen, medhjælpende hustru,
født den 26.-2.-1960, datter af
Bodil og Poul Sørensen. Parret
har børnene: Heidi, født den 15.10.-1982, Birgitte, født den 13.12.-1984 og Janni, født den 27.- 5.-1986.
S.E.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1980
fra sin far, nuværende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 12 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1967, kostald, foderrum og roehus er opført
1980, svinestald 1930, lade 1936 og maskinhus 1978, desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres ca. 750 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg
og ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
O. ISEN VEJ 15, OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140347.
STEN HØJLAND, konsulent, født den 13.-8.-1960, søn af Asta og Villy Højland, gift
den 28.-7.-1984 med Alice Grønbæk Pedersen, studerende, født den 23.-5.-1965, datter
af Jane og Bent Pedersen. Parret har datteren Stine, født den 1.-7.-1986.
S.H. er salgskonsulent. Han overtog gården den 1.-1.-1987 fra Jørgen Moeslund.
Areal 17 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1987, avlsbygninger består af en lade fra 1938. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, ærter og byg. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
O. ISEN VEJ 16, ISENVAD, 7430 IKAST, tlf. 97-140358.
SØREN HANSEN, økonomikonsulent, født den 16.-9.-1954, søn af Marie og Jens
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Astrid og Sveere Joensen.
S.H. overtog gården den 15.-1.-1990 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 3 ha.
Stuehuset er restaureret 1980, kostalden fra 1978 er ændret til svinestald i 1990, lade
opført 1978 og der er en gylletank. Der påbegyndes en produktion på ca. 1.000
slagtesvin årligt, desuden er der lidt får.
O. ISEN VEJ 18, OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140051.
FINN HADBERG PETERSEN, landmand og fængselsbetjent, født den 21.-8.-1956, søn
af Krista og Kristian Petersen, gift i 1985 med Ida Skov, kontorassistent, født den
21.-9.-1957, datter af Elly og Harly Skov. Parret har børnene: Martin, født den
31.-7.-1980 og Christina, født den 8.-11.-1985.
F.H.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-7.-1983 fra
Harald Moeslund Jørgensen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. skov og 9 ha. vedvarende græs. 14
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1979, slagtesvinetald 1955, der er anskaffet grisehytter i 1988 og
laden er fra 1955. Gården drives med en svineproduktion på ca. 50 søer, som går i
uisolerede grisehytter, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt, desuden er der 15
moderfår, som er af racen Dorset. På gården er der 1 traktor og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

OVERGÅRDSVEJ 59, "VESTER HAGELSKÆR", HAGELSKÆR, 7430 IKAST, tlf.
97-152429.
EJVIND HOLM NIELSEN, gårdejer, født den 9.-7.-1940, søn af Mary og Kresten Holm
Nielsen, gift den 10.-7.-1965 med Birthe Jensen, medhjælpende hustru, født den
5.-10.-1945, datter af Emmy og Kristian Lynge Jensen. Parret har børnene: Henning,
født den 5.-4.-1966, Susanne, født den 29.-7.-1969, Ebbe, født den 7.-8.-1975 og
Mette, født den 8.-1.-1978.
E.H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1964
fra Kresten Hagelskjær.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 44
ha.
Stuehuset er opført 1876 og restaureret 100 år senere, kostalden er moderniseret og
tilbygget i 1969, laden er ændret til stald i 1979, spaltestald til kvier er bygget i
1977, maskinhus 1972 og foderhus 1979, desuden er der gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM og Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast
fodermester.
OVERGÅRDSVEJ 56, RAVNSVAD", 7430 IKAST, tlf. 97-155372.
ARNE JOHANSEN, gårdejer, født den 10.-12.-1948, søn af Augusta og Ejnar Johansen,
gift den 18.-7.-1975 med Else Marie Østergaard, ekspeditrice, født den 13.-8.-1951,
datter af Sigrid og Kristen Østergaard. Parret har børnene: Vibeke, født den
16.-5.-1970, Anette, født den 8.-1.-1974 og Martin, født den 11.-11.-1975.
A.J. er specialarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1984 fra Kaj Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 23,6 ha. og der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret omkring 1987, kostald opført 1975, maskinhus
1973 og der er en gammel stald, roehus og gylletank. Gårdens besætning er på 4
ammekøer og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.

PATHUELSVEJ 2, "LILLE PATHUEL", TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-155881.
ANDERS PEDER SØBJERG PATHUEL, gårdejer, født den 9.-3.-1949, søn af Dagny og
Kristian Pathuel.
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Anders Peder Søbjerg Pathuel er
tekstilarbejder. Han overtog går
den den 1.-5.-1987 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 390.000.
Areal 14,3 ha., heraf 2 ha. eng
og 0,5 ha. mose.
Stuehuset er restaureret 1959,
kostald og svinestald er opført
1957 og maskinhus 1967. Gårdens
besætning er på 2 får. Der er 1
vandingsmaskine.
PATHUELSVEJ 4, "ELMELY",
TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97152906.
ARNOLD ØSTERGAARD, gårde
jer, født den 20.-1.-1922, søn af
Marie og Peder Østergaard, gift
den 25.-1.-1952 med Astrid Ager
skov, medhjælpende hustru, født
den 15.-2.-1926, datter af Maren
og Jens Jensen Agerskov. Parret
har børnene: Britta, født den
14.- 2.-1953, Karen Marie, født
den
12.-6.-1956 og Anette, født den 16.-7.-1960.
A.Ø. overtog gården den 12.-11.-1951 fra Niels Lindbjerg.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1879 og senere restaureret, kostald og svinestald opført
1879, lade 1958 og maskinhus 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 10 årskøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5
årssøer. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og korntørreri. Maskinstation
bruges til høst.
PATHUELSVEJ 6, TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-152782.
JENS LARSEN, landmand, født den 17.-12.-1932, søn af Andrea og Kristian Larsen,
gift den 15.-6.-1968 med Nanna Nielsen, tekstilarbejder, født den 3.-7.-1933, datter af
Kristine og Martin Nielsen. Parret har børnene: Egon, født den 9.-5.-1970 og Henrik,
født den 24.-12.-1972.
J.L. overtog gården i 1968 fra sine forældre.
Areal 18 ha., heraf 14,9 ha. hede.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1974, kostald og svinestald er opført 1937,
lade 1984 og maskinhus 1961. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer af
racen SDM, desuden er der ca. 10 slagtesvin. Der er 2 traktorer og 1 sprinklervan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
PATHUELSVEJ 7, TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-150778.
KARL NIELSEN, landmand, født den 3.-8.-1903, søn af Maren og Anders Nielsen. K.N.
er enkemand og har datteren Maja, født den 17.-6.-1936. Han overtog gården i 1922
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 14 ha., der er bortforpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1912, kostald, svinestald og hestestald er ligeledes fra 1912. På
gården er der 1 traktor og 1 vandingsmaskine.
PATHUELSVEJ 8, TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-155625.
PER SVARRE HANSEN, gårdejer, født den 10.-4.-1957, søn af Inga og Hans Hansen.
P.S.H. er enkemand og har sønnen Stefan, født den 6.-9.-1979.
P.S.H. er chauffør og overtog gården i juni 1984.
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Stuehuset er restaureret 1985, kostalden er fra omkring 1970. På gården er der 1 trak
tor og 1 vandingsmaskine.

PRÆSTEGÅRDSVEJ 1, "MELDGAARD", BORDING KIRKEBY, 7441 BORDING, tlf. 86861197.
JENS PEDER NIELSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1929, søn af Mette og Jens Christian
Nielsen, gift den 22.-7.-1961 med Else Holmgaard, hjemmesygeplejerske, født den
2.-3.-1938, datter af Mette og Kristian Holmgaard. Parret har børnene: Torben, født
den 14.-4.-1963, Anne Mette, født den 15.-7.-1965 og Ole, født den 28.-4.-1967.
J.P.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Anders An
dersen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 12,8 ha., heraf 1 ha. skov og 2,2 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 20 ha. fra præstegården.
Stuehuset er opført 1939 og senere restaureret, kostalden fra 1923 er tilbygget i 1975,
svinestald opført 1963, lade 1982, maskinhus 1967, og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og varm lufts tørreri.
PRÆSTEGÅRDSVEJ 2, "BORDING ØSTERGAARD", BORDING KIRKEBY, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861449.
EIGILD JENSEN, gårdejer, født den 2.-9.-1942, søn af Jensine og Laurits Jensen, gift
den 25.-1.-1967 med Metha Vestergaard, medhjælpende hustru, født den 6.-4.-1945,
datter af Martha og Niels Vestergaard. Parret har børnene: Birgith, født den 31.8.-1970 og Niels, født den 28.-1.-1977.
E.J. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Herning Smågrisesalg. Han overtog gården den 1.-7.-1968 fra Martinus Østergaard.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1978, svinestalden fra 1936 er restaureret 1972, farestald opført
1973, fravænningsstald 1975, drægtighedsstald 1978, lade 1948, maskinhus 1969 og kar
toffelhuse 1946 og 1970, desuden er der foderhus og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 185 årssøer og der sælges ca. 4.200 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 2 vandingsmaski
ner, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstati
on bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.

RAVNHOLTLUNDVEJ 9, RAVNHOLTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861482.
TAGE ANDERSEN, gårdejer, født den 11.-9.-1938, søn af Anna og Juul Andersen.
T.A. overtog gården den 1.-1.-1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17,4 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1978, svinestald 1920, lade 1970 og maskinhus 1982. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 300 stk. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker og 1
gastæt kornsilo.

RAVNHOLTLUNDVEJ 10, "BIRKSGAARD", RAVNHOLT, 7441 BORDING, tlf.
86-861131.
MARTIN TROELSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1960, søn af Erna og Søren Troelsen,
gift den 29.-6.-1985 med Mariane Hauge Andersen, ekspeditrice, født den 9.-7.-1963,
datter af Alice og Henning Hauge Andersen. Parret har sønnen Kasper, født den 27.10.-1986.
M.T. overtog gården den 1.-1.-1989 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 24,2 ha., heraf 1 ha. skov, 2,2 ha. eng og 2,2 ha. mose.
Desuden er der forpagtet 25,9 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1960, kostald opført 1922, lade 1927 og ma
skinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der drives maskinstation fra ejendommen og maskinparken består af
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3 traktorer, 2 mejetærskere, 2 vandingsmaskiner, 2 rendegravere, presser, gødnings
spreder, ballevogn, desuden er der plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
RAVNHOLTVEJ 4, RAVNHOLT,
7441 BORDING, tlf. 86-861496.
KRISTIAN NIELSEN, husmand,
født den 28.-2.-1920, søn af
Maria og Niels Kristian Nielsen.
K.N. overtog gården i 1949 fra
sine forældre, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 400.000. areal
10,2 ha.
Stuehuset er opført 1912 og
restaureret 1955, svinestald
opført 1953, lade 1954 og
maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 5 årssøer og 80 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, 1 sprinklervandings
anlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri.
RAVNHOLTVEJ 5, RAVNHOLT,
7441 BORDING, tlf. 86-861472.
VERNER BENT KRISTENSEN,
gårdejer, født den 26.-2.-1936,
søn af Kersemine og Anders Kri
stensen, gift den 25.-7.-1964 med
Ulla Jeppesen Lund, medhjælpen
de hustru, født den 25.-7.-1942,
datter af Astrid og Niels Peder
Lund. Parret har børnene: Bent,
født den 25.-8.-1963, Ivan, født
den 10.-4.-1965, Lill, født d. 11.-

10.-1966 og Lone, født den 3.-3.-1972.
V.B.K. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-5.-1964
fra Egon Majer.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1927, restaureret og tilbygget senest i 1972, kostalden fra 1927 er
tilbygget i 1967, spaltestald opført 1976, svinestald 1970, lade 1927 og maskinhus
1978, desuden er der gylletank og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på
19 årskøer, 16 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 700
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gastæt kornsilo.

RAVNHOLTVEJ 9, RAVNHOLT,
7441 BORDING, tlf. 86-861188.
SVEND JOHANNES MEJER,
gårdejer, født den 14.-6.-1927,
søn af Nielsine og Henrik Mejer,
gift den 20.-5.-1961 med Krista
Nielsen, hjemmehjælper, født d.
28.- 5.-1937, datter af Nikoline
og Niels Peder Nielsen. Parret
har sønnen Henrik, født d. 25.12.-1964.
S.J.M. overtog gården i 1961 fra
sine forældre, nuværende ejer er
4. generation. Areal 30 ha., heraf 5 ha. eng og 1 ha. skov. Desuden er der lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1975-79, kostalden fra 1914 er ombygget til
grise, der er bygget ny stald i 1966, lade 1930 og maskinhus 1965. Gården drives med
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en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 1 traktor og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til høst.
REMMEVEJ 31, "ST. REMMEGÅRD", REMME, 7430 IKAST, tlf. 97-151036.
LAURIDS THYGESEN, gårdejer, født den 24.-10.-1928, søn af Astrid og Niels Thygesen, gift den 13.-3.-1966 med Karen Nielsen, medhjælpende hustru, født den 25.-1.1932, datter af Kathrine og Jens Kr. Nielsen. Parret har børnene: Niels, født den 22.12.-1966 og Inge, født den 26.-6.-1969.
L.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1832.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. skov og 6 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1626 og restaureret 1975, kostalden er tilbygget i 1928, hønsehus
opført 1954, hestestalden fra 1929 er ændret til svin i 1969, laden fra 1874 er senere
restaureret samt maskinhuse opført 1945 og 1960. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 2
markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
REMMEVEJ 37, HALD, 7430 IKAST, tlf. 97-152209.
LAURITS JENSEN, gårdejer, født
den 30.-10.-1925, søn af Kirstine
og Anton Jensen, gift d. 27.-10.1962 med Ally Lorentzen, speci
alarbejder, født den 7.-5.-1942,
datter af Marie og Aksel Lorent
zen. Parret har børnene: Verner,
født den 13.-8.-1963, Bente, født
den 19.-8.-1966, Henrik, født den
19.-7.-1973 og Eva, født den 13.8.-1974.
L.J. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-9.-1962 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1874.
Areal 35 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 9 ha. skov, bakker og eng.
Stuehuset er opført 1885 og senere restaureret, kostald og svinestald er opført 1928,
lade 1932 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 7 årskøer, 8
ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en produktion på 80 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og kartofler. Der er 2 trkatorer,
1 mejetærser, 1 kartoffeloptager og halmfyr.
RESENBORGVEJ 19, NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140397.
JENS MARKUSSEN, gårdejer, omtales under Brandevej 18.
J.M. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Rosa Jensen.
Ejendomsskyld 533.000. Areal 33 ha., heraf 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1961. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler og byg. Den drives sammen med Brandevej 18.

RINGKØBING VEJ 23, 7441 BORDING, tlf. 86-861511.
HANNE OG VERMUND EIS, født den 5.-9.-1942, søn af Asta og Ynner Jørgensen, gift
den 14.-11.-1964 med Hanne Pedersen, minkavler, født den 20.-9.-1943, datter af Her
ta og Alfred Pedersen. Parret har børnene: Ruben, født den 16.-8.-1965, Lea, født den
29.-11.-1969 og Uffe, født den 12.-1.-1975.
Ægteparret overtog gården i 1983.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 2 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1983, kostalden er ombygget til pelseri i
1983. Ejendommen drives som minkfarm med en bestand på 625 tæver. Der er 1 trak
tor, 1 skrabemaskine og 1 tørreanlæg til mink. Der bruges hjælp til pelsning.
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RINGKØBINGVEJ 30, "FUGL
SANG", RØNKILDE, 7^1 BOR
DING, tlf. 86-861631.
HENNING HAUGE ANDERSEN,
gårdejer, født den 15.-4.-1933,
søn af Karen og Jørgen Hauge
Andersen, gift den 28.-11.-1959
med Alice Østergaard, sammen
læggerske, født den 28.-3.-1939,
datter af Ester og Jens Chr. 0stergaard. Parret har børnene:
Freddy, født den 12.-3.-1961, Ma
rianne, født den 9.-7.-1963, Jør
gen, født den 16.-7.-1966 og Henrik, født den 15.-12.-1969.
H.H.A. overtog gården den 15.-10.-1959 med Jacob Kæseler.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 24,8 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1982, kostald og lade er opført 1963,
maskinhus 1965 og staklade 1972, desuden er der køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 14 årskøer, 6 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts
tørreri og andele i Ravnholtlund Møllelaug.
RINGKØBINGVEJ 32, RØNKILDE,
7441 BORDING, tlf. 86-861831.
JENS NIELSEN, gårdejer, født d.
1.-4.-1922, søn af Laura og Ja
kob Nielsen.
J.N. overtog gården i 1964 fra
sine forældre, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 470.000. Areal
27,5 ha., heraf 3,3 ha. skov.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1936, kostald, svinestald og lade 1924, maskinhuset fra 1959 er
restaureret 1989. På gården er der 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri.

RUSKÆRVEJ 7, RUSKÆR, 7441
BORDING, tlf. 86-861292.
HARRY VILKEN JENSEN, gård
ejer, født den 21.-12.-1939, søn
af Ella og Jens Jensen, gift den
6.-3.-1964 med Anne Marie Muld
vad Kristensen, syerske, født
den 24.-10.-1942, datter af Ka
ren og Karl Ejner Kristensen.
Parret har børnene: Karsten,
født den 8.-6.-1966 og Henrik,
født den 24.-8.-1969.
H.V.J. har andel i Munklinde Fårefarm I/S. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975/76, kostalden fra 1930 er tilbygget 1969,
spaltestald opført 1981, maskinhus 1985, der er gylletank og foderhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer og 70 ungdyr af blandet race, desuden er der 4
ammekøer. Der er 3 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der bruges jævnligt husbondafløser.
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RUSKÆRVEJ 16, RUSKÆR, 7441 BORDING, tlf. 86-861446.
VAGNER SAND, gårdejer, født den 7.-10.-1923, søn af Mine og Niels Jensen Sand,
gift den 26.-8.-1950 med Nina Knudsen, medhjælpende hustru, født den 3.-7.-1928,
datter af Nikoline og Ejner Knudsen. Parret har børnene: Dorthe, født den 29.-6.—
1951, Ole, født den 9^-9.-1956, Karin, født den 17.-11.-1957, Jens, født den 19.-10.—
1962 og Jan, født den 15.-9.-1965.
V.S. byggede ejendommen i 1954.
Areal 55 ha., heraf 6 ha. skov og 3 ha. mose i Munklinde. Desuden er der forpagtet 28
ha.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1978, kostald opført 1954, kartoffelhus 1964
og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kar
tofler, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kar
toffeloptager, tårnsilo og korntørreri.
RUSKÆRVEJ 19, "RUSKÆR
HOLM", RUSKÆR, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861203.
HANS BACH, gårdejer, født den
24.-6.-1929, søn af Sine og Poul
Jensen, gift den 28.-6.-1969 med
Anna Andersen, medhjælpende
hustru, født den 7.-10.-1934,
datter af Secilie og Peder An
dersen.
H.B. er i bestyrelsen for Karup
Kartoffelmelsfabrik. Han overtog
gården i 1956 fra Evald Danielsen.
Areal 72 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 13 ha. hede og 3 ha. vanddamme.
Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1975, kartoffelhus opført 1964, kornlager 1969
og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kar
tofler og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffel
optager, plansilo og korntørreri.

RUSKÆRVEJ 20, 7441 BORDING, tlf. 97-145087.
KNUD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 6.-2.-1928, søn af Kathrine Kjærup og Hans
Christensen, Studsgård, gift den 6.-8.-1955 med Edith Jørgensen, født den 28.-1.-1933,
datter af Agnes og Karl Jørgensen, Vorgod. Parret har børnene: Birgit, født den 18.3.-1959, Agnes, født den 18.-7.-1961 og tvillingerne Alice og Inge, født den 10.-10.1962.
K.C. er byrådsmedlem i Ikast. Han overtog gården den 1.-10.-1954 fra Søren Ingedahl.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1955, svinestald og foderhus er ligeledes fra 1955, kartoffelhuse
1960 og 1976 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, kartofler og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, plansilo og varm lufts tørreri.

SIGTENVEJ 5, "DAMGAARD", CHRISTIANSHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86-861452.
GERHARDT HANSEN, født den 30.-9.-1931, søn af Cecilie og Viggo Hansen, gift den
15.-11.-1958 med Inger Damholdt, født den 24.-3.-1933, datter af Anna og Martin
Damholdt.
G.H. er chauffør. Han overtog gården i 1960 fra Svend Sandgaard.
Areal 5 ha., der er frasolgt 34 ha. og der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1978, 2 gamle avlsbygninger er restaureret, der er kartoffelhus,
lade og maskinhus. På gården er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
SIGTENVEJ 7, "BAKKEGAARD", CHRISTIANSHEDE, 7441 BOR- DING, tlf. 86-861735.
FINN JAKOBSEN, gårdejer, født den 28.-3.-1948, søn af Norma Jakobsen, gift den
19.-2.-1972 med Lisbeth Bredvig Jakobsen, medhjælpende hustru, født den 11.-2.-1953,
datter af Karen og Hans Ove Jakobsen. Parret har børnene: Majbrit, født den 2.-7.-
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1973, Karina, født den 30.-4.1975, Sannie, født den 1.-2.-1983,
Maria, født den 19.-12.-1983 og
Rebecca, født den 9.-11.-1985.
F.J. har været på Næsgård Ager
brugskole og er uddannet kontrol
assistent. Han overtog gården d.
1.-10.-1973 fra sine svigerforæl
dre.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 28
ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha.
mose.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1989, kostalde opført 1958 og 1975, svinestald
1952, lader 1978 og 1980. Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race, 1 tyr og 2 heste, desuden er der 3 årssøer og 60 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
SKELHØJEVEJ 3, "SØNDERGÅRD", 7430 IKAST, tlf. 97-152857.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-5.-1937, søn af Anna og Marius Christen
sen, gift den 10.-10.-1964 med Ellen Poulsen, kontorassistent, født den 18.-2.-1942,
datter af Magda og Niels Iversen Poulsen. Parret har børnene: Lillian, født den 12.1.-1966, Torben, født den 3.-7.-1968, Anette, født den 17.-12.-1970, Vibeke, født den
29.-8.-1972 og Lisbet, født den 11.-7.-1980.
J.C. er i bestyrelsen for DLG. Han overtog gården den 1.-7.-1984 fra sin far, som køb
te den i 1954.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 8,5 ha. eng og der
er lejet 28 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1910 og ma
skinhus 1976. Gårdens besætning er på 2 ungkreaturer af racen Limousine. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SKELHØJEVEJ 16, "MAR1NEBORG", HALD MARK, 7430
IKAST, tlf. 97-140278.
FLEMMING MERRILD HANSEN,
gårdejer, født den 5.-10.-1958,
søn af Anna Kristine og Arne
Merrild Hansen, gift den 12.-10.1984 med Bente Lorentsen, til
skærer, født den 10.-12.-1969,
datter af Anna og Svend Lorent
sen. Parret har sønnen Christian,
født den 25.-12.-1989. F.M.H. er formand for Husmandsforeningen. Han overtog går
den den 30.-6.-1990 fra sine forældre, som købte den i 1953.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der lejet 110 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostald 1930, lade 1960 og maskinhuse 1976 og 1988. Går
dens besætning er på 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 4 mark
vandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 2 tørrevogne og 1 tårnsilo, desuden er der redska
ber til lidt maskinstationsdrift. På gården er ansat deltidsmedhjælp.
SKELHØJEVEJ 18, HALD MARK, 7430 IKAST, tlf. 97-140370.
KNUD HENRIK SCHNUCHEL, landmand og tilskærer, født den 3.-11.-1948, søn af Astrid og Ernst Schnuchel, gift den 15.-2.-1969 med Anne Marie Jakobsen, syerske, født
den 13.-7.-1949, datter af Osrov og Laurids Jakobsen. Parret har børnene: Pia, født
den 19.-8.-1969 og Kim, født den 17.-10.-1973.
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Knud Henrik Schnuchel overtog gården den 1.-4.-1983 fra Svend Kristensen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 14,5 ha., heraf 4 ha. eng, mose og skov. 7 ha. er udle
jetStuehuset er opført 1890 og restaureret senest i 1983, kostalden fra 1910 er ændret
til får- og hestestald i 1985, lade opført 1968 og maskinhus 1987. Gårdens besætning
er på 4 moderfår og 2 heste. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg og 1 kartoffeloptager.

SKELHØJEVEJ 20, REMMEMARK, 7430 IKAST, tlf. 97-140106.
JOHANNES SØRENSEN, gårdejer, født den 25.-11.-1924, søn af Karoline og Peder Sø
rensen, gift den 24.-11.-1957 med Ebba Sørensen, medhjælpende hustru, født den 17.4.-1937, datter af M. og A. Sørensen. Parret har børnene: Kirsten, født den 28.-12.1958 og Peder, født den 22.-4.-1964.
J.S. overtog gården den 16.-11.-1957 fra Søren Bønding og Kristian Jespersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1968, kostalden fra 1924 er ændret til søer i 1979, det gamle stue
hus er ændret til søer i 1968, slagtesvinestald opført 1978, lade 1947 og maskinhus
1900. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer og der sælges ca. 220 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer,
1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SKELHØJEVEJ 21, SKELHØJE, 7430 IKAST, tlf. 97-140292.
LARS RISAGER JENSEN, gårdejer, født den 22.-6.-1955, søn af Ruth og Henry Jen
sen.
L.R.J. har været på Midtjysk Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1982 fra
Frede Winter.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, farestald 1973, goldsostald 1975, slagtesvinestald 1979, kli
mastald 1988, lade 1900 og maskinhus 1962, desuden er der gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 800 smårgeise og 1.000 slagte
svin årligt, desuden er der 50 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hve
de, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 halmsnitter, plansilo
samt varm og kold lufts tørrer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVBYVEJ 5, "SKOVBYGAARD"
SKOVBY, 7400 HERNING, tlf.
97-118184.
JOHAN SANDAL MOESGÅRD,
gårdejer, født den 15.-3.-1941,
søn af Karen og Jens Lund Moesgård, gift den 11.-7.-1964 med
Edith Larsen, medhjælpende hu
stru, født den 28.-9.-1939, dat
ter af Marie og Peder Larsen.
Parret har børnene: Hanne, født
den 28.-8.-1965, Peter, født den
11.-6.-1968 og Jette, født den 17.-5.-1974.
J.S.M. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 2.-5.1978 fra brdr. Poulsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 0,7 ha. mose og
tørv. Desuden er der lejet 42 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostalden fra 1933 er ændret til hestestald i 1971 og senere
ændret til søer i 1978, slagtesvinestald opført 1979, klimastald 1984, laden fra 1974 er
ændret til drægtighedsstald i 1978, maskinhus opført 1981 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 2.450 smågrise og 1.650
slagtesvin. Planteproduktions salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt kornsilo og halmfyr. På gården
er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SKOVDALVEJ 1, "MUNKGÅRD", OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140301.
SØREN HØGH POULSEN, gårdejer, gift i 1980 med Helle Søgaard Poulsen, medhjæl
pende hustru, datter af Svend Poulsen.
S.H.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1980
fra Artur Kr. Laursen.
Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov, der er forpagtet ca. 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1887 og restaureret 1968, kostalden fra 1922 er moderni
seret i 1968, slagtesvinestalde er opført 1927, 1968 og 1980, kartoffelhus 1958, lade
1922 og maskinhus 1989. Der er gylletank. Gården drives med en slagtesvinproduktion
på over 5.000 stk., desuden er der 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, rug, havre, ærter, raps og kartofler. Der er 4 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bru
ges til en del del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
SKOVDALVEJ 7, "SKOVDAL
LUND", OVER ISEN, 7430 IKAST
tlf.97-140043.
JENS OTTO JOHANSEN, gårde
jer, født den 11.-4.-1962, søn af
Irmgard og Niels Johansen, bor
sammen med Marian Schmidt,
landbrugsstuderende, født d. 11.6.-1964, datter af Dinna og Vagn
Schmidt.
J.O.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går-

den den 1.-8.-1987 fra sin far, som købte den i 1966.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 73 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1976, kostalden fra 1955 er ændret til slagte
svin i 1986, farestald, klimastald og 2 goldsostalde er opført 1978, slagtesvinstalde
1967, 1968 og 1969, lade og maskinhus 1979 og løbestald 1986. Der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der produceres ca. 6.000 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der er 2 gas
tætte siloer og halmfyr. Der er 2 faste medarbejdere på gården, som drives sammen
med Skovdalvej 9.
SKOVDALVEJ 9, OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140043.
JENS JOHANSEN, gårdejer, omtales under Skovdalvej 7.
J.J. overtog gården den 1.-1.-1988 fra sin far, som købte den i 1986.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er restaureret, kostalden er i 1984 ændret til søer, svinestald er opført 1975
og desuden er der en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der er 1 plansilo og kold lufts tørreri. Gården
drives sammen med Skovdalvej 7.
SKYGGEVEJ 9, HESTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-862406.
HANS JØRN ØSTERBY, gårdejer, født den 25.-2.-1963, søn af Grethe og Børge Øster
by, gift den 30.-6.-1984 med Gitte Kristensen, lærerstuderende, født den 24.-1.-1966,
datter af Henny og Gunner Kristensen.
H.J.Ø. er uddannet på Landbohøjskolen. Han overtog gården i 1988 fra Sine Kristian
sen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 8 ha., heraf 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret 1981, gi. svinestald er fra slut
ningen af 1800-tallet, svinestalden fra 1969 er tilbygget 1977 og maskinhuset er fra
1975. Gården drives med en slagtes vineproduktion på 200 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og 1 vind
mølle. Maskinstation bruges til høst.
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EBBE MILTERSEN LARSEN, født den 28.-3.-1955, søn af Anna og Peter Larsen, gift
den 19.-3.-1977 med Elise Thinggaard, sygeplejerske, født den 3.-10.-1956, datter af
Helga og Harald Thinggaard. Parret har børnene: Daniel og Samuel, født den 22.-10.1981, Sara, født den 11.-1.-1985 og Miriam, født den 28.-2.-1988.
E.M.L. er lærer og overtog gården i 1985 fra Gerda Bækgård Kristensen.
Areal 16,5 ha., der er frasolgt der er 1,1 ha. Der er 1,1 ha skov og 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1960, lade og maskinhus bruges til stald, byg
ningerne er fra 1929 og 1962. Gårdens besætning er på 2 ammekøer af racerne Jersey
og SDM, desuden er der 32 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer.

SKYGGEVEJ 17, "HESTLUNDGAARD", HESTLUND, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861342.
ERIK PORSKÆR JENSEN, født
den 29.-7.-1929, søn af Karen og
Karl Erik Jensen, gift den 3.-5.1954 med Ruth Sønderby, syge
hjælper, født den 16.-8.-1929,
datter af Agnes og Vilhelm Søn
derby. Parret har børnene: Ka
ren, født d. 12.-2.-1956, Kirsten,
født d. 3.-9.-1958 og Karl Johan,
født den 24.-4.-1960.
E.P.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret 1979, kostald og svinestald er opført
1930, ny svinestald 1989, lade 1947 og maskinhus 1982, desuden er der køresilo og fo
derhus. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagte
kalve af racerne Jersey og Limousine, desuden er der 4 årssøer og ca. 60 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 1
tårnsiloer og 2 trådsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges jævnligt husbond
afløser.
SKYGGEVEJ 38, BORDING KIR
KEBY, 7441 BORDING, tlf. 86862584.
VILLY POULSEN, født den 4.9.- 1950, søn af Elly og Johan
nes Poulsen, gift d. 19.-6.-1976
med Anne Marie Midtgaard, bør
nehavepædagog, født den 7.-12.1954, datter af Maren og Børge
Midtgaard. Parret har børnene:
Sofie, født den 15.-9.-1978, Si
dse, født den 3.-3.-1980 og Sara,
født den 22.-8.-1985. V.P. er forsikringskonsulent. Han overtog gården den 1.-5.-1983
fra Poul Poulsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 14,5 ha., heraf 2 ha. eng. 7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1847 og restaureret 1983, kostald opført 1954, gammel stald 1847
og lade 1960. Gårdens besætning er på 2 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve samt 1
tyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er
1 traktor, maskinstation bruges til høst.
SKYGGEVEJ 49, SKYGGE, 7441 BORDING, tlf. 86-861258.
EJGILD HENRY HAGELSKJÆR, gårdejer, født den 6.-5.-1934, søn af Krestine og Ja
kob Hagelskjær.
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ret på Kalø Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1957 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 886.000. Areal 34
ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3
ha. skov og 1 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostald
og lade 1926, kostalden er restau
reret i 1976 og maskinhuset er
fra 1970. Der er gylletank. Går
den drives med en kvægproduk
tion på 20 årskøer og 10 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, kornmagasin og korntørreri.
Maskinstation bruges til høst.

SKYGGEVEJ 53, SKYGGE, 7441
BORDING.
BO WILLUMSEN, gårdejer, født
den 22.-12.-1961, søn af Hanne
og Kristian Willumsen.
B.W. har været på Hammerum
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården i 1985 fra Andre
as Jespersen.
Ejendomsskyld 550.000.
Areal 21,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, svinestald 1959, lade 1914 og maskinhus 1968/69.
Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres ca. 260 slagte
svin. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og korntørreri.
SKYGGEVEJ 55, "NYGAARD",
SKYGGE, 7441 BORDING, tlf.
86-861257.
BENT THORKILDSEN, gårdejer,
født den 8.-3.-1946, søn af Kristi
ne og Andreas Thorkildsen.
B.T. overtog gården i 1972 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 11
ha. og der er lejet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og re-staureret i 1976, kostald, svinestald og lade er opført
1929 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 13 ung
dyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler
og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo og korntørreri.

SKYGGEVEJ 57, "NY NØRLUND"
NY NØRLUND, 7441 BORDING,
tlf. 86-861762.
JENS HAGELSKJÆR, gårdejer,
født den 20.-1.-1942, søn af An
ne og Peder Hagelskjær, gift d.
27.- 9.-1969 med Ester Lissy
Hauge, medhjælpende hustru,
født den 27.-8.-1947, datter af
Gudrun og Johannes Hauge. Par
ret har børnene: Brian, født d.
17.-11.-1970, Lisbeth, født den
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forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1977, kostald opført 1964, ungdyrstald 1979,
svinestalden fra før 1920 er ombygget i 1979, lade opført 1920 og maskinhus 1977,
desuden er der gylletanke og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 46
årskøer, 69 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 200 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, kornsilo, korntørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen
med Munklindevej 2.

SKYGGEVEJ 58, "SKYGGE OVERGAARD", SKYGGE, 7442 ENGESVANG, tlf. 86862223.
RITA ØSTERGÅRD, gårdejer, født den 12.-8.-1942, datter af Anne Kirstine og Sigvald
Andersen, gift den 2.-6.-1973 med Erik Østergård, langturchauffør, født den 11.-3.1945, søn af Dagny og Niels Østergård.
R.Ø. er syerske. Hun overtog gården den 1.-8.-1981 fra sine forældre, nuværende ejer
er 4. generation.
Areal 43 ha., heraf 16 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1981, kostald opført 1928 og maskinhus 1987,
svinestald og lades alder er ukendt. Gårdens besætning er på 15 moderfår. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, tårn
silo og korntørreri. Maskinstation bruges til høst.

SKYGGEVEJ 59, "NØRRELUND",
SKYGGE, 7441 BORDING, tlf.
86-861917.
ERIK HESSEL ANDERSEN, gård
ejer, født den 19.-12.-1958, søn
af Erna og Henry Hessel Ander
sen, gift den 12.-1.-1985 med
Else Marie Olsen, medhjælpende
hustru, født den 4.-12.-1963, dat
ter af Edith og Jens R. Olsen.
Parret har børnene: Kenneth,
født den 6.-8.-1986 og Thomas,
født den 17.-8.-1988. E.H.A. har været på Hammerum Landbrugsskole og er i bestyrel
sen for Kvægavlerforeningen og for Kontrolforeningen. Han overtog gården den 6.-8.1984 fra sine forældre.
Areal 68 ha.
Stuehuset er opført 1765, lade 1965 og der er et kartoffelhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter og korn. Der 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, korn
tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
SKYGGEVEJ 61, SKYGGE, 7441
BORDING, tlf. 86-862227.
ULLA KJÆR OG RICHARD
MØRK JENSEN.
U.K. er født den 20.-12.-1965,
datter af Inger og Otto Kjær,
bor sammen med Richard Mørk
Jensen, snedker, født den 18.9.-1963, søn af Inge Lise Mørk.
Parret overtog gården den l.-l.1988 fra Kim Simonsen.
Areal 8 ha.
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Stuehuset er opført 1986, udbygningerne består af 1 minkhal. Ejendommen drives som
minkfarm med en bestand på 700 tæver. Der er 1 fodermaskine.

SKYGGEVEJ 62, SKYGGE, 7442
ENGESVANG, tlf. 86-865629.
KNUD RASMUSSEN, gårdejer,
født den 16.-7.-1948, søn af An
ne Marie og Peder Rasmussen,
gift den 2.-6.-1979 med Britta
Lund, kontorassistent, født den
13.-6.-1954, datter af Ruth og
Oskar Lund. Parret har børnene:
Christina, født den 19.-1.-1979
og Peder, født den 22.-11.-1981.
K.R. overtog gården den 15.-1.1977 fra Hans Møller.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1980 og 1986, kostald og lade er opført 1930
samt svinestald 1800. Gårdens besætning er på 2 moderfår og 1 vædder. Der er 1
traktor og halmfyr.
SKYGGEVEJ 63, "STALD SESAM", SKYGGE, 7441 BORDING, tlf. 86-861068.
BJARNE NIELSEN, gårdejer, født den 13.-6.-1954, søn af Sonja og Henning Nielsen,
bor sammen med Kit Bonde, medhjælpende hustru, født den 17.-4.-1952, datter af Inge
Bonde. Parret har sønnen Stefan, født den 16.-10.-1986.
B.N. er beridder. Han overtog gården den 1.-8.-1986 fra Keld Andersen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 23 ha., heraf 3,3 ha. skov. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1976, laden fra 1961 er ombygget til
hestestald i 1987 og ridehal er opført 1988. Gårdens besætning er på 2 heste og der er
10 træningsheste. Der er 1 traktor og der er 1 skolepige til hjælp.

SKYGGEVEJ 71, SKYGGEGAARD
SKYGGE, 7442 ENGESVANG,
tlf. 86-861278.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født
den 10.-1.-1928, søn af Alvilda
og Niels Jensen, gift den 1.-8.1953 med Bodil Andersen, med
hjælpende hustru, født den 26.10.-1934, datter af Martine og
Anders Kvist Andersen. Parret
har børnene: Sten, født den 10.2.-1954, Erling, født den 18.-11.1955, Aage, født den 6.-3.-1957,
Ivan, født den 22.-3.-1961 og Ketty, født den 30.-3.-1966.
B.J. overtog gården den 1.-1.-1954 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er solgt 1 byggegrund og der er 2 ha. skov og 6
ha. eng.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1977, kostald opført 1956, svinestald 1969,
lade 1961 og maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der
produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, plansilo og korntørreri.
SKYGGEVEJ 75, "SKYGGENØRREGAARD", SKYGGE, 7442 ENGESVANG, tlf.
86-861279.
HANS VAGNER LARSEN, født den 27.-11.-1936, søn af Mary og Christian Larsen, gift
den 8.-10.-1960 med Birgit Løhde Dalsgaard, medhjælpende hustru, født den
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1.-4.-1941, datter af Gerda og
Henning Dalsgaard. Parret har
børnene: Alan, født den 4.-3.-1965
og Carsten, født den 11.-7.-1969.
H.V.L. overtog gården i 1959 fra
sine forældre.
Areal 30,7 ha., heraf 1 ha. skov
og 1,7 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1969, svinestalde 1918 og 1969, lade 1918,
kartoffelhus 1989 og maskinhus
1975. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, kartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, plansilo, korntørreri og halmfyr.
SMUTHUSVEJ 5, "SMEDEGÅRD", TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-153422.
SAM PEDERSEN, gårdejer, født den 15.-8.-1956, søn af Mette og Kaj Pedersen, gift
den 1.-8.-1981 med Linda Bie, lærer, født den 27.-10.-1957, datter af Hilda og Knud
Bie. Parret har børnene: Cathrine, født den 2.-7.-1978 og Dennis, født den
15.-5.-1982.
S.P. er produktionschef. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra Jørgensen.
Areal 14 ha., der er frasolgt 16 ha. og der er 3,8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1935, svinestald og lade er ligeledes fra 1935 samt maskinhus
1960. Gårdens besætning består af får og hest. Der er 1 traktor.
SMUTHUSVEJ 7, TULSTRUP,
7430 IKAST, tlf. 97-155014.
VAGN NYKJÆR NIELSEN, gård
ejer, født den 17.-1.-1944, søn
af Asta og Ingemand Nielsen,
gift den 17.-6.-1989 med Ulla
Thorup Nielsen, født den 7.-7.1959, datter af P. og Martinus
Thorup Nielsen. Parret har børne
ne: Anette, født den 28.-3.-1982
og Tomas, født den 1.-5.-1985.
V.N.N. er mekaniker. Han over
tog gården den 15.-6.-1986 fra
Hans Peder Flensborg.
Areal 8,3 ha., der er 1 ha. skov.
Gårdens besætning er på 2 heste og 12 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

STOKKEBJERG 1, SØNDERGÅRD,
OVER ISEN, 7430 IKAST, tlf.
97-140178.
EGON DANIELSEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1939, søn af
Rosa og Frederik Danielsen, gift
den 30.- 11.-1963 med Ragnhild
Hansen, medhjælpende hustru,
født den 27.-5.-1943, datter af
Mette og Peder Porshus Hansen.
Parret har børnene: Knud, født
den 6.-3.-1965, Gitte, født den
26.-11.-1966 og Marianne, født
den 30.-6.-1971.
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Egon Danielsen har været på Vestbirk Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården
den 1.-10.-1969 fra Gunnar Kvistgård.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 26,4 ha., heraf 4 ha. skov og mose. Desuden er der lejet
21 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1973, kostald opført 1967, ungdyrstald 1975
og foderhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr.
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
STOKKE BJERG VEJ 3, "SØGÅRD",
ENGVANG, 7430 IKAST, tlf. 97140140.
VAGN MADSEN, gårdejer, født
den 19.-5.-1935, søn af Kirstine
og Harald Madsen, gift med Ve
ra Andersen, født i 1936, datter
af Kirstine og Jens Andersen.
V.M. overtog gården den 7.-1.1965 fra Jens Flensborg.
Ejendomsskyld 990.000. Areal
27,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1921 og re
staureret 1972, sostald, slagte
svinestald og foderhus er opført 1976, den gamle stald er opført 1959, lade 1929 og
maskinhus 1932. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres
ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og kartof
ler. Der er 2 traktorer, 1 kartoffeloptager, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STOREMOSEVEJ 3, "ØSTERGÅRD",
FONNESBÆK, 7430 IKAST, tlf.
97-140262.
AKSEL TOLSTRUP, gårdejer,
født den 19.-3.-1957, søn af Asta
og Jens Karl Tolstrup, gift den
2.-4.- 1983 med Gitte Egebjerg
Jensen, sygehjælper, født den
14.-9.-1962, datter af Rita og
Jens Erik Jensen. Parret har bør
nene: Jens Kristian, født den
24.-8.-1984 og Mette, født den
14.-11.-1985.
A.T. har været på HammerumLandbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1987 fra
Kristian T. Himmelmose.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret senest i 1987, kostalden fra 1960 er ændret
til slagtesvinestald omkring 1980, svinestald opført 1969, lader 1910 og 1955,
maskinhuset fra 1950 er tilbygget i 1960 og nyt maskinhus fra 1973. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 650 stk., desuden er der 4 ammekøer og 4
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOREMOSEVEJ 5, "ØSTERVANG", VESTER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140187.
JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN OG ELI CHRISTENSEN.
J.C.C. er efterlønsmodtager og født den 25.-10.-1925, søn af Astrid og Jørgen
Christensen, gift den 27.-9.-1955 med Else Kviesgaard, efterlønsmodtager, født den
27.-9.-1928, datter af Kristiane Marie og Jens Chr. Laursen Kviesgaard. Parret har
børnene: Jørn, født den 28.-7.-1958 og Erna, født den 10.-6.-1960.
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Erik Olesen.
J.C.C. og E.C. overtog gården
den 31.-3.-1964 fra Holger Niel
sen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 7
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og re
staureret 1966, garage opført
1960 og hobbyrum 1975.

SUNDSVEJ 24, 7430 IKAST, tlf.
97-151972.
SIGFRED HANSEN, gårdejer,
født den 9.-7.-1920, søn af Bir
gitte og Hans Hansen, gift den
22.-4.-1955 med Jenny Flensborg,
hjemmesyerske, født den 23.-5.1935, datter af Marie og Søren
Flensborg. Parret har børnene:
Inger Marie, født den 28.-1.-1956,
Ruth, født den 12.-10.-1958, Bir
the, født den 3.-12.-1962 og
Hanne, født den 4.-11.-1965.
S.H. har været på Tommerup Landbrugsskole og overtog gården den 1.-3.-1955 fra
Kresten Thyge Jensen.
Areal 31 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1959, kostalden fra 1928 er tilbygget 1960, hvor der også blev
bygget lade og maskinhus. På gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
SØBJERGVEJ 67, SØBJERG,
7441 BORDING, tlf. 97-151790.
KAJ BACH NIELSEN, gårdejer,
født den 19.-4.-1939, søn af Nan
na og Jens Nielsen, gift den
20.-4.-1963 med Tove Pedersen,
medhjælpende hustru, født den
8.-2.-1944, datter af Else og
Juul Pedersen. Parret har børne
ne: Else, født den 29.-5.-1964,
Conni, født den 13.-1.-1966 og
Lisbeth, født den 21.-8.-1975.
K.B.N. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 0,3 ha. mose i
Munklinde Mose. Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1925, tilbygget og restaureret 1979, kostalden fra 1973 er
løsdriftstald til ammekøer, løsdriftsfedestald opført 1981, svinestalden fra 1972 er
ombygget i 1983, kartoffelhus opført 1969, lade 1925 og maskinhus 1977. Gården
drives med en ammekobesætning på 45 ammekøer, 16 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen Hereford, desuden er der 25 årssøer og der produceres ca. 300 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo, korntørreri og halmfyr.
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SØBJERGVEJ 68, "STR. PATHU
EL", TULSTRUP, 7430 IKAST,
tlf. 97- 151965.
VERNER LEO VAD, gårdejer,
født den 1.-11.-1928, søn af Ka
trine og Martin Vad, gift den
19.-3.- 1955 med Elin Pedersen,
medhjælpende hustru, født den
17.-5.-1936, datter af Ingeborg
og Christian Bach Pedersen. Par
ret har børnene: Hans Jørgen,
født den 15.-1.- 1957, Carsten,
født den 14.-11.- 1960 og Per,
født den 18.-4.-1966.
V.L.V. overtog gården den 25.-2.-1966 fra Kristian Mørup.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1972, kostalden fra 1933 er renoveret i 1978,
svinestald opført 1971, lade 1933 og maskinhus 1967. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter, kartofler, hvede og hø. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo og korntørreri.
SØBJERGVEJ 69, SØBJERG,
7441 BORDING, tlf. 97-152763.
POUL ERIK CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 10.-4.-1940,
søn af Johanne og Knud Chri
stensen, Sunds, gift den 12.-11.1966 med Karen Rita Thomsen,
sygehjælper, født den 13.-10.-1937,
datter af Katrine og Thomas
Thomsen, Hjørring. Parret har
børnene: Inger, født den 18.-3.1968, Kirsten, født den 2.-8.-1971
og Britta, født den 18.-8.-1975.
P.E.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1966
fra Ejler Bundgaard Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1914, restaureret og tilbygget 1977, kostalden fra 1914 er
ombygget til svinestald, lade opført 1944, maskinhus 1970, og der er gastæt silo.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk., desuden er der 1 ammeko og
5 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, korntørreri, halmfyr og andel i
Ravnholt Møllelaug. Maskinstation bruges til høst.

SØBJERGVEJ 70, TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97-156323.
HENNING ANDERSEN, Hadsten, ejer ejendommen.
NIELS POUL ANDERSEN, bestyrer, født den 4.-7.-1947, søn af Marie og Hans Eli
Andersen, gift den 29.-8.-1969 med Konni Jensen, hjemmehjælper, født den
22.-2.-1949, datter af Marie og Laurits Jensen. Parret har børnene: Ole, født den
18.-6.-1973, Per, født den 8.-12.-1974 og Lars Eli, født den 2.-9.-1978.
N.P.A. overtog bestyrerpladsen den 1.-1.-1987.
Areal 45 ha., heraf 4 ha. skov og 4 ha. eng.
Gården drives med andeopdræt, der opdrættes ca. 21.000 og 15.000 ænder. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn, boghvede og kartofler. Der er 4
traktorer, 1 strømaskine til ænder og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til høst.
SØBJERGVEJ 71, "KIKKENBORG", SØBJERG, 7441 BORDING, tlf. 97-151551.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1947, søn af Else og Marinus Jensen.
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overtog gården i 1984 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22
ha., heraf 4 ha. skov. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1930 og re
staureret 1980, hvor også maskin
huset blev opført.

SØBJERGVEJ 72, "SØBJERGGAARD", SØBJERG, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861167.
JENS JACOB SØRENSEN, gårdej
er, født den 29.-11.-1943, søn af
Dagmar og Niels Sørensen, gift
den 25.-6.-1983 med Inger Bloch
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 20.-4.-1945, datter af
Anna og Bloch Jensen. Parret
har børnene: Anna, født den
27.-4.-1983 og Louise, født den
5.-7.-1986.
J.J.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1968 fra
sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 56 ha., heraf 11 ha. skov og mergelgrav. Desuden er
der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalden fra 1927 er ombygget til svinestald i 1974, hvor
der også blev bygget farestald, svinestald opført 1970, kartoffelhus 1968, lader 1907
og 1975 samt maskinhus 1982, desuden er der gylletank og gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, tårnsilo og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. På gården bruges delvis medhjælp.
SØBJERGVEJ 74, SØBJERGVANG,
SØBJERG, 7441 BORDING, tlf.
86-861165.
ANDERS MALIUS ANDERSEN,
gårdejer, født den 19.-3.-1912,
søn af Mette og Niels Andersen.
A.M.A. er enkemand og har væ
ret på Haslev Landbrugsskole.
Han overtog gården i 1938 fra
sine forældre, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 33
ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er
bortforpagtet. Stuehuset er opført 1962 og løbende restaureret, kostald og lade er
opført 1921 og maskinhus 1930. Der er 1 traktor, tårnsilo og korntørreri.

SØBJERGVEJ 78, "BJØRNHOLT", RUSKJÆR, 7441 BORDING, tlf. 86-861252.
HENRY KRISTENSEN, gårdejer, født den 27.-5.-1931, søn af Kristine og Jens Peder
Kristensen, gift den 27.-3.-1956 med Dora Marie Wacherhausen, medhjælpende hustru,
født den 19.-2.-1926, datter af Sørine Kristine og Niels Stubkær Nielsen Wacherhau
sen. Parret har datteren: Annelis, født den 22.-11.-1957.
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i 1964 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 27
ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910-25, det
er restaureret flere gange senest
i 1970, det gamle stuehus fra
1800-tallet er ombygget til stald
i 1965/66, kartoffelhus opført
1966, lade 1939 og maskinhus
1970 og der er også et ældre
maskinhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
SØNDERLANDSVEJ 2, "BÆKKE
LUND", LILLE NØRLUND, 7430
IKAST, tlf. 97-140010.
JENS LARSEN, gårdejer, født
den 8.-7.-1918, søn af Ingeborg
og Otto Pedersen Larsen, gift
den 1.-10.-1939 med Marie Peder
sen, husmor, født den 14.-11.1920, datter af Katrine og Kristi
an Pedersen. Parret har børnene:
Inger, født den 10.-8.-1939 og
død i 1983 samt Ejvind, født den
24.-3.-1943.

J.L. overtog gården i 1939 fra sin svigerfar.
Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1970, kostald og lade opført 1906 og hønsehus
1958. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERLANDSVEJ 4, "AALYKKE", LILLE NØRLUND, 7430
IKAST, tlf. 97-140244.
SØREN MELDGAARD, gårdejer,
født den 22.-4.-1933, søn af Ka
ren og Dusenius Meldgaard, gift
den 9.-8.-1963 med Inga Larsen,
medhjælpende hustru, født den
10.-8. -1939, datter af Jens og
Marie Larsen. Parret har børne
ne: Kjeld, født den 8.-12.-1966
og Laila, født den 6.-2.-1973.
S.M. overtog gården den 12.-6.1963 fra Anders Sørensen. Ejendomsskyld 670.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. vedvaren
de græs.
Stuehuset er opført 1908, tilbygget og restaureret 1979, den gamle kostald er opført
1908 og den nye 1973, lader 1908 og 1945 samt maskinhuse 1965 og 1968. Gården
drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 15 ungdyr og 6 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer og der produceres ca. 100 salgtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, tårnsilo, kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97140328.
NIELS CHRISTIAN HENNEBERG,
gårdejer, født den 4.-4.-1953, søn
af Esther og Helge Henneberg,
gift den 2.-10.-1976 med Conni
Thorsted, medhjælpende hustru,
født den 29.-8.-1956, datter af
Tove og Jens Thorsted. Parret
har børnene: Helene, født d. 20.3.-1977, Tina, født den 18.-7.1978, Lars, født den 22.-10.-1980

og Rasmus, født den 27.-12.-1985.
N.C.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra
Bøje Lindved.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1981, sostald, lade og maskinhus 1979 og klimastald 1983, desuden
er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 185 årssøer, der sælges ca.
3.700 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, kartofler og ær
ter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og halmfyr.
SØNDERLANDSVEJ 9, 7430 IKAST, tlf. 97-140037.
PEDER LORENTSEN, husmand, født den 1.-3.-1920, søn af Lorense og Kristin Lorentsen, gift den 17.-10.-1952 med Johanne Meldgård, medhjælpende hustru, født den 19.11.-1925, datter af Karen og Dusinius Meldgård. Parret har børnene: Betty, født den
12.-4.-1955 og Bent, født den 31.-10.-1956.
P.L. overtog gården den 1.-11.-1952 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1987, kostalden fra 1800-tallet er tilbyg
get i 1960, laden fra 1934 er restaureret i 1988, maskinhuset fra 1963 er også restau
reret i 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 7 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERLANDSVEJ 10, LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140146.
JOHNNY BARUP JAKOBSEN, minkfarmer, født den 30.-11.-1956, søn af Grethe og
Kaj Leo Jakobsen, gift den 29.-11.-1986 med Pia Nielsen, kontorassistent, født den
18.-1.-1963, datter af Gunhild og Johnny Nielsen. Parret har børnene: Lise, født den
9.-4.-1987 og Lars, født den 6.-8.-1989.
J.B.J. er fængselsbetjent. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra Sten Lillegård.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1972, der er bygget minkhaller i 1986 og
1989. Gården drives som minkfarm med en bestand på 200 tæver. Der er 1 traktor.

SØNDERLANDSVEJ 11, "LANGMOSEGÅRD", LILLE NØRLUND,
7430 IKAST, tlf. 97- 140128.
JOHANNES, DAGMAR OG KRI
STIAN GRAVLUND, gårdejere.
J.G. er født d. 17.-7.-1926, D.G.
den 6.-9.-1928 og K.G. den 31.12.-1923, børn af Kristine Marie
og Andreas Gravlund.
J.G. har været på Tommeup Høj
skole med landbrugsfag, D.G. er
medlem af Menighedsrådet. De 3
søskende overtog gården den 1.-3.-1965 fra deres forældre, som købte den i 1920.
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Stuehuset er opført 1963, kostalden fra 1938 er moderniseret 1974, hvor der også blev
bygget svinestald, forrum og garage er opført 1975, kartoffelhus 1950, laden fra 1938
er moderniseret omkring 1980 og maskinhuset er fra 1967. Gården drives med en kvæg
produktion på 17 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3
årssøer og 50 slagtesvin samt 50 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellæg
ger, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
SØNDERLANDSVEJ 12, "GRAN
LY", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140165.
PETER HANSEN, husmand, født
d. 1.-7.-1930, søn af Ane og Kri
stian Hansen, gift d. 23.-10.-1958
med Edel Nielsen, medhjælpende
hustru, født den 18.-9.-1932, dat
ter af Dorthea og Johannes Niel
sen. Parret har datteren Kirsten,
født den 22.-11.-1959.
P.H. overtog gården d. 1.-9.-1958
fra Peder Mørup.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. eng. Desuden
er der lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1900, tilbygget og restaureret senest i 1976, kostalden fra 1900 er
restaureret 1964, svinestald og maskinhus er opført 1978 og lade 1912. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 9 årskøer, 13 ungdyr og 5 slagtekalve
af blandet race, svineproduktionen er på 10 årssøer og der produceres ca. 200 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsan
læg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERLANDSVEJ 15, VESTER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140353.
ARNE OLSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1955, søn af Erna og Jens Olsen, gift den
11.-5.-1985 med Grethe Lauritsen, hjemmesyerske, født den 4.-7.-1960, datter af Ruth
og Åge Lauritsen. Parret har børnene: Linda, født den 28.-7.-1986 og Asbjørn, født
den 30.-11.-1988.
A.O. er specialarbejder og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-6.-1985 fra Barbara Pedersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 19 ha. Jorden er udlejet til faderen.
Stuehusets alder er ukendt, men det er restaureret i 1984. Gårdens besætning er 1 am
meko og 1 slagtekalv af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ær
ter og raps. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Faderen laver en del
af markarbejdet.
TEGLGÅRDSVEJ 4, BODHOLT,
7441 BORDING, tlf. 86-861142.
JOHANNES KRISTENSEN, gård
ejer, født den 3.-2.-1945, søn af
Olivia og Kristian Kristensen.
J.K. overtog gården i 1975 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
35 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der
er 1 ha. eng. 4 ha. er bortforpagtet, 1 ha. er frasolgt.
Stuehuset er opført 1879 og re
staureret 1974, kostald med lade er opført 1976, lade 1952 og maskinhus 1981. Gården
drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 35 ungdyr af racen RDM. Plantepro-
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duktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårn
silo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til høst.
TEGLGÅRDSVEJ 5, BODHOLT,
7441 BORDING, tlf. 86-861067.
EGON HANSEN, gårdejer, født
den 26.-6.-1939, søn af Elna og
Ejner Hansen, gift d. 23.-3.-1963
med Rita Iversen, køkkenassi
stent født den 21.-6.-1943, dat
ter af Marie og Peder A. Iver
sen. Parret har børnene: Ulla,
født den 17.-4.-1964, Kaj, født
den 19.-10.-1966, Bodil, født den
30.-1.-1971 og Jan, født den 24.1.-1974.
E.H. overtog gården i oktober 1963 fra sine svigerforældre. Areal 15 ha. og der er
forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1974, kostald, svinestald og lade er opført
1952 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, samt varm og kold lufts tørreri.

TEGLGÅRDSVEJ 7, "BØGELY", BODHOLT, 7441 BORDING, tlf. 86-861527.
JØRGEN RIIS HANSEN, gårdejer, født den 13.-3.-1946, søn af Emma og Peder Han
sen, gift den 15.-7.-1967 med Mie Holst, bogholder, født den 1.-9.-1945, datter af Ka
ren og Andreas Holst. Parret har børnene: Jesper, født den 11.-6.-1969 og Anni, født
den 19.-4.-1972.
J.R.H. er vicevært. Han overtog gården den 22.-9.-1986 fra Karl Poulsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostalden er indrettet til hestestald i 1988 og laden er fra
1950. Gårdens besætning er på 6 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
TEGLGÅRDSVEJ 9, "VIRKELYST"
GULDFORHOVED, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861035.
SVEND BØGH HANSEN, gårde
jer født den 25.-6.-1925, søn af
Ane Kirstine og Eli Kristian
Hansen, gift den 28.-11.-1952
med Edith Blåbjerg, rengørings
assistent, født den 22.-2.-1933,
datter af Martine og Niels Blå
bjerg. Parret har børnene: Jytte,
født den 5.- 2.-1954, Jens Jør
gen, født den 9.-2.-1958, Niels
Kristian, født den 4.-8.-1959 og Eva, født den 9.-5.-1961.
S.B.H. overtog gården i 1952 fra Axel Nielsen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28 ha.,
heraf tilkøbt 12 ha. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1956 og 1984, kostalden fra 1938 er tilbygget
i 1953, svinestald opført 1964, maskinhus 1960 og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 27 årskøer, 14 ungdyr og 14 slagtekalve af racen RDM, svinepro
duktionen er på 14 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og gastæt silo.

TEGLGÅRDSVEJ 11, "TEGLGAARD", GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf. 86861296.
KNUD MUNK NIELSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1938, søn af Gudrun og Gunnar
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Munk Nielsen, Vrold, gift den 29.-4.-1966 med Anna Schmidt Jørgensen, ergoterapeut,
født den 14.-4.-1940, datter af Maren og Jakob Jørgensen, Brandsbøi. Parret har bør
nene: Karin, født den 17.-2.-1968, Lene, født den 14.-4.-1970 og Mette, født den 15.9.-1974.
Knud Munk Nielsen har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Ikast-Bording Landboforening, formand for slagteriet Royal Dåne Quality i Herning og i besty
relsen for Danske Slagterier og Ess Food. Han overtog gården den 10.-3.-1964 fra Leo
Bundgaard.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 95,5 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 8 ha. hedekrat.
Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1904 og ombygget 1968-74, svinestalde er opført efter en brand i
1964, slagtesvinestald 1972, smågrisestalde 1977 og 1980, maskinhuse 1967 og 1987 og
der er gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der produce
res ca. 3.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, gastæt silo, varm lufts tørreri og halm
fyr. På gården er 1 driftsleder. Den drives sammen med "Overgaard", Højmarksvej 1.
TEGLGÅRDSVEJ 14, "TINGDALGAARD",
GULDFORHOVED,
7441 BORDING, tlf. 86-862356.
JENS JØRGEN BØGH HANSEN,
gårdejer, født den 9.-2.-1958, søn
af Edith og Svend Bøgh Hansen.
J.J.B.H. har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 20.-6.-1985 fra Kri
stian Henriksen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
41 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1852 og senere restaureret, kostald opført 1930, ny kostald fra
1978 er tilbygget 1987, hvor der også blev bygget ungdyrstald, lade opført 1939, ma
skinhus 1952 og der er gylletank og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 55 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast med
arbejder og maskinstation bruges til høst.
TEGLGÅRDSVEJ 24, "LYKKEMOSEGAARD", GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf.
86-862091.
FREDE RAHBEK, gårdejer, født den 8.-11.-1953, søn af Hansine og Bertel Uhre Rahbek, gift den 25.-5.-1985 med Annette Rahbek, pædagog, født den 19.-10.-1960, datter
af Sonja og Verner Rasmussen.
F.R. er landbrugstekniker, han har været på Borris, Grindsted og Vejlby landbrugs
skoler. Han overtog gården den 1.-7.-1983.
Areal 80 ha., heraf 2 ha. skov, 10 ha. eng og 2 ha. mose. Der er bortforpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostald, svinestald, lade og maskinhus er ligeledes fra 1960,
desuden er der en gammel kostald. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, frø og juletræer. Der er 2 traktorer, 1 mejetæsker, 1 vandingsma
skine samt varm og kold lufts tørreri.
TEGLGÅRDSVEJ 28, GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf. 86- 862001.
CARSTEN BUNDGAARD, gårdejer, født den 29.-3.-1952, søn af Grethe og Valdemar
Bundgaard, gift den 25.-3.-1978 med Gitte Brandt Pedersen, medhjælpende hustru,
født den 12.-6.-1957, datter af Else og Kristian Pedersen. Parret har børnene: Mi
chael, født den I.-3.-1979, Marianne, født den 2.-9.-1981 og Thomas, født den 18.-4.1987. C.B. overtog gården den 15.-10.-1976 fra Ferdinand Christensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32,5 ha., heraf 1 ha. eng.
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farestald, goldsostald og fravænningsstald, er opført 1977-1987,
lade og maskinhus 1982 og der er
gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 140 årssøer,
der sælges ca. 1.500 smågrise og
1.500 slagtesvin, desuden er der
1 ponnyhoppe. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, gastæt silo og halmfyr.
1 skoledreng er medhjælper.

TEGLGÅRDSVEJ 30, "ULDKJÆRGAARD", GULDFORHOVED, 7441 BORDING, tlf. 86862045.
PREBEN ROSENKILDE, gårdejer, født den 17.-7.-1948, søn af Asta og Oluf Rosenkil
de, gift den 14.-4.-1973 med Inge Marie Nielsen, bankassistent, født den 11.-3.-1950,
datter af Gerda og Svend Nielsen. Parret har børnene: Mikael, født den 25.-7.-1975 og
Jakob, født den 14.-3.-1978.
P.R. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra Bøje Ander
sen.
Ejendomskyld 1.750.000. Areal 34 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 9
ha.
Stuehuset er opført 1984, kostald 1977, ungdyrstald 1979 og maskinhus 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 51 årskøer, 54 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til høst og der er 1 deltids medhjælper.

TOFTEGÅRDSVEJ 1, "TOFTGAARD", GULDFORHOVED", 7441 BORDING, tlf. 86861303.
HARRY, HENNING og PER REINHOLD ARILDSKOV, gårdejere, sønner af Metha og
Ejner Arildskov.
Harry er født den 11.-11.-1924, Henning den 10.-9.-1923 og Per den 20.-7.-1929.
Henning er reservepost. Brødrene overtog gården den 25.-4.-1979 fra deres forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 55 ha., heraf 10 ha. eng. 30 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1954, kostald og svinestald opført 1956, lade
1940 og maskinhus 1958. På gården er der 1 traktor, 1 sprinklervandingsanlæg, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri.
TOFTLUNDVEJ 4, TOFTLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-153303.
SIGURD NIELSEN, gårdejer, omtales under Brandevej 11.
S.N. overtog gården i 1987 fra sin morbror Holger Nielsen, nuværende ejer er 5. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 58 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 og senere restaureret, kostald opført 1915, svinestald 1958
og lade 1926. På gården er der 1 plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Gården dri
ves sammen med Brandevej 11 og 17.
TOFTLUNDVEJ 7, "UUR HEDEBRUG", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140111.
ALLAN PEDERSEN, gårdejer og minkavler, født den 10.-4.-1963, søn af Inge og Jør
gen Pedersen, gift den 26.-9.-1987 med Lene Graver Nielsen, medhjælpende hustru,
født den 24.-11.-1966, datter af Ida og Axel Nielsen. Parret har datteren Maria, født
den 18.-5.-1989.
A.P. overtog gården den 1.-6.-1987 fra Ole Vipholm.
Areal 371 ha., heraf 91 ha. skov og 10 ha. plantage.
Stuehuset er opført den 1.-4.-1988, der er bygget lade og maskinhus i 1964, opbeva
ringshus, maskinhus og planlager i 1986, der er plads til 6.000 minktæver. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps, spindehør og ærter. Der er 6 trak-
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tørreri. Der er 1 fast medarbejder til markbruget og 4 medarbejdere til minkprodukti
onen, som drives som I/S sammen med familien.
Uur Hedebrug blev begyndt opdyrket i 1938, man planlagde 24 landbrug med ca. 15
ha. til hver, Hedeselskabet skulle forestå det praktiske arbejde. I 1963 købte direktø
ren for Carlsberg, A.V. Nielsen, jorden, han betalte 740 kr. pr. tdr. land, der er sene
re tilkøbt mere jord.
TOFTLUNDVE3 8, "ELMELY",
LILLE NØRLUND, 7430 IKAST,
tlf. 97-140185.
SVEND LYNGE KRISTENSEN,
gårdejer, født den 22.-9.-1947,
søn af Margrethe og Oskar Kri
stensen, gift den 4.-10.-1969
med Gerda Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-2.-1947,
datter af Karen og Leo Christen
sen. Parret har børnene: Berit,
født den 4.-11.-1970 og Heine,
født den 23.-8.-1973.
S.L.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-8.-1969
fra Søren Hansen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 28 ha. og der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1982, kostalden fra 1931 er ændret i 1979,
der er bygget ny i 1979, lade 1937 og foderhus 1979, desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TOFTLUNDVEJ 9, "HEDEGÅRD",
LILLE NØRLUND, 7430 IKAST,
tlf. 97-140162.
KA3 HEDEGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født den 8.-6.-1955, søn
af Vera og Kristian Pedersen,
gift den 8.-6.-1985 med Birthe
Søbye, medhjælpende hustru, født
den 20.-8.-1959, datter af Edith
og Paul Søbye. Parret har datte
ren Marie, født den 23.-9.-1985.
K.H.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 30.-6.-1984 fra sine forældre, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. skov og mose. Desuden er der lejet
7 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret senest i 1990, kostalden fra 1960 er ændret
til kalve i 1985, stalden fra 1930 er ændret til kalve i 1984, svinestalden fra 1970 er
ændret til kalve i 1986, lade opført 1910 og maskinhus 1965, desuden er der gylletank.
Gården drives med en slagtekalveproduktion på 200 stk. af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og kartofler. Der er 2 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, tårnsilo, varm og
kold lufts tørrrei samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOFTLUNDVE3 10, "GRANNEVANG", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140125.
30RN OLESEN, gårdejer, født den 3.-6.-1957, søn af Marie og Ove Olesen, gift den
4.-10.-1980 med Karin Sand, pædagog, født den 17.-11.-1957, datter af Nina og Vagn
Sand. Parret har børnene: Martin, født den 21.-10.-1981 og Kristian, født d. 10.-3.-
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1986.
Jørn Olesen har været på Ham
merum Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-8.-1980 fra sin
far, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
32,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og
der 1 ha. mose. Desuden er der
lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1907 og re
staureret 1981, kostalde er op
ført i 1960-1972, ungdyrstald i
1982, lade i 1950 og foderhus i
1970. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 300 stk. af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, hvede og ærter. Der er 3 trakto
rer, andel i mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 slamsuger og 1
tørrevogn til korn samt tårnsilo og kold lufts tørreri. På gården er 1 deltids medhjælp.
TOFTLUNDVEJ 11, LILLE NØR
LUND, 7430 IKAST, tlf. 97 140206.
JENS RUSE, gårdejer, født den
23.-3.-1931, søn af Anine og Ras
mus Riise, gift den 29.-6.-1958
med Sonja Stamp, medhjælpende
hustru, født den 28.-7.-1937, dat
ter af Ragnhild og Svend Stamp.
Parret har børnene: Laila, født
den 2.-12.-1959, Claus, født den
15.-4.-1963 og Jacob, født den
24.-6.-1974.
J.R. har været på Thune Landbrugsskole og er uddannet forvalter. Han overtog gården
i juli 1970 fra Otto Mandse Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. læhegn og beplantning.
Stuehuset er opført 1959, restaureret og tilbygget 1976, kostalden fra 1937 er senest
ændret til værksted i 1981, farestald er opført 1971, slagtesvinestald 1973 og der er
tilbygget goldsostald i 1977, laden er fra 1973. Gården drives med en svineproduktion
på 155 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, raps, ærter og rug. Der er 2 traktorer og gastæt silo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medarbejder. Gården drives sammen
med Brandevej 23.

TOFTLUNDVEJ 13, "ELMELUND"
LILLE NØRLUND, 7430 IKAST,
tlf. 97-140367.
NIELS OTTO SØNDERTOFT
HANSEN, gårdejer, født d. 25.7.-1954, søn af Else og Sigfred
Hansen, gift den 31.-3.-1978
med Karen Rosenlund Christen
sen, diakon, født den 6.-10.-1953,
datter af Ninna og Verner Rosen
lund Christensen. Parret har bør
nene: Michael, født den 16.-1.1980, Marie, født den 29.-1.-1983 og tvillingerne Torben og Bjarne, født den 30.-9.1986.
N.O.S.H. har været på Bygholm Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for DLG.
Han overtog gården den 30.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1924.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1978, kostalde er opført 1954 og 1972, svinestalden er ændret til kvier i 1988, lade og foderhus 1954, maskinhuse 1969 og 1983 og
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 35 ungdyr og
15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
TOFTLUNDVEJ 17, "SYDLUND", LILLE NØRLUND, 7430 IKAST, tlf. 97-140062.
LEONARD FLINKER, gårdejer, født den 21.-11.-1933, søn af Magdalene og Niels Flin
ker, gift den 15.-3.-1960 med Ruth Anne-Lise Markussen, specialarbejder, født den
6.-8.-1940, datter af Thora og Henry Markussen. Parret har børnene: Kaj Arne, født
den 24.-12.-1960, Keld Ole, født den 2.-11.-1963, Eva Tina, født den 30.-6.-1969 og
Per, født den 18.-7.-1981.
L.F. handler med foderstoffer, mineraler og vitaminer. Han overtog gården i 1953 fra
sin far. I 1970 blev der tilkøbt en ejendom.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er frasolgt 3 ha. og der
er 2 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1969, alle udbygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er fra 1907 og maskinhuset 1977, samt gylletank. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er
2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

TREHUSE 5, "BUNDGAARD", OVER JULIANEHEDE, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861073.
SVEN E. SANDGAARD, gårdejer,
født den 11.-12.-1925, søn af Emilie og Knud Sandgaard, gift d.
30.-12.-1951 med Dora Clausen
medhjælpende hustru, født den
26.-12.-1929, datter af Elly og
Ernst Clausen. Parret har børne
ne: Jette, født den 13.-12.-1952,
Bodil, født den 8.-5.-1957 og Ben
te, født den 13.-10.-1963.
S.E.S. overtog gården i 1959.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. skov, 1 ha. eng og 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1935/36 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1920, ko
stalden er restaureret i 1970, lade 1977 og svinestalden fra 1961 er restaureret i
1984, maskinhuset er fra 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200
stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og gastæt silo.
TREHUSE 7, OVER JULIANEHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86861811.
KAJ KRISTIANSEN, gårdejer,
født den 24.-9.-1939, søn af Ag
nes og Jens Kristiansen, gift den
28.-3.-1964 med Grethe Jensen,
hjemmehjælper, født den 26.-12.1942, datter af Elisabeth og Ja
cob Jensen. Parret har børnene:
Birgith, født den 17.-11.-1965,
Lone, født den 6.-2.-1969 og
Bjarne, født den 7.-9.-1979.
K.K. er økonomiassistent og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog går-
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Over Julianehedes ejendomsskyld er 790.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1987, svinestald opført 1940, lade og maskin
hus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og frø
græs. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til høst.

TREHUSE 12, "LINDEGAARD",
OVER JULIANEHEDE, 7441 BOR
DING, tlf. 86-861564.
POUL BERG, gårdejer, født den
8.-2.-1940, søn af Anna og Berg
Christensen, gift d. 27.-12.-1964
med Asta Moritsen, hjemmehjæl
per, født den 28.-10.-1937, dat
ter af Karen og Karl Moritsen.
Parret har børnene: Henrik, født
den 1.-4.-1966, Henni, født den
10.-12.-1968 og Heine, født den
26.-2.-1974.
P.B. overtog gården den 4.-11.-1964 fra Niels Chr. Mellhede.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 19,3 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er fra 1700-tallet og restaureret 1974, kostalden fra 1938 er restaureret
senest i 1973, svinestald opført 1972, lade 1958 og maskinhus 1978. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 me
jetærsker.
TREHUSE 16, OVER JULIANEHEDE, 7441 BORDING, tlf. 86-861523.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født den 8.-9.-1942, søn af Ebba og Axel Nielsen, gift den
7.-1.-1967 med Ingrid Jensen, medhjælpende hustru, født den 9.-12.-1945, datter af
Margrethe og Knud Jensen. Parret har børnene: Dorthe, født den 10.-9.-1968, Jacob,
født den 27.-1.-1972 og Hanne, født den 12.-10.-1975.
B.N. har været på Tommeup Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Johannes
Tolstrup.
Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1977, kostalden fra 1962 er tilbygget i 1973,
ungdyrstald opført 1981, lade 1940, maskinhus 1985 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 48 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der
er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

TREKANTEN 1, AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-145261.
JOHN PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-7.-1944, søn af Aksel Pedersen, Søbjerg.
J.P. er uddannet landmand. Han overtog gården i 1971 fra Viktor Kristensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er opført 1911 og svinestalde er tilbygget i 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kar
tofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1
kartoffelsorteringsmaskine, 3 plansiloer, varm lufts tørreri og 1 foderblandeanlæg. I
sæsonen er 1 medhjælper.
TREKANTEN 2, AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97145072.
FINN TROELSEN, gårdejer, født den 5.-10.-1956, søn af Kristian Troelsen, gift den
7.-7.-1979 med Genovive Olesen, smørrebrødsjomfru, født den 20.-12.-1953, datter af
Jan Olsen, Arsuk Grønland.
Parret har børnene: Bente, født den 10.-1.-1980, Naja,
født den 8.-12.-1980 og Christina, født d. 3.-2.-1984.
F.T. er uddannet landmand. Han overtog første halvdel af gården i 1978 og drev den
som I/S sammen med sin far, resten er overtaget i 1986.
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Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
70 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der
er 0,8 ha. mose og 1 ha. skov.
Desuden er der lejet 48,4 ha.
Stuehuset er opført 1954 og re
staureret senest i 1988, svinestald opført 1954 og maskinhuse
ne 1967 og 1972, desuden er der
foderhus. Gårdens besætning er
på 2 ammekøer og 2 slagtekalve
af racen Hereford og der er 2
heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, kartofler, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 2 mark
vandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, 1 stensamler, 1 truck, 1 såmaski
ne, 1 kartoffelsorterer m.m., tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast
medhjælper og der bruges et par skoledrenge i sæsonen.
TREKANTEN 4, AGERSKOV, 7441 BORDING, tlf. 97-145293.
FLEMMING DEGN HANSEN, værkfører, født den 24.-2.-1965, søn af Henry Hansen,
Herning, gift den 27.-1.-1985 med Else Marie Jakobsen, køkkenleder, født den 13.-12.1955, datter af Edvard Jakobsen. Parret har børnene: Mikkel, født den 28.-3.-1985,
Pia, født den 28.-6.-1986, Kim, født den 11.-6.-1987 og Gitte, født den 23.-5.-1988.
F.D.H. overtog gården den 1.-7.-1989 fra Finn Troelsen.
Ejendomsskyld 495.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1987, svinestalden fra 1929 er restaureret i
1974, lade opført 1928 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 8
årssøer og der sælges ca. 35 smågrise, desuden er der 2 slagtekalve af racen Here
ford. Der er tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
TULSTRUP ENGE 1, "MOSEVANG"
TULSTRUP, 7430 IKAST, tlf. 97152578.
NIELS ERIK FYHRING, født den
21.-4.-1940, søn af Marianne og
Sofus Fyring, gift den 1.-9.-1962
med Inga Hansen, medhjælpende
hustru, født den 13.-5.-1943, dat
ter af Anna og Eskild Hansen.
Parret har børnene: Marianne,
født d. 12.-10.-1964, Bjarne, født
den 27.-4.-1966 og Berith, født
den 9.-9.-1967. N.E.F. overtog gården den 1.-1.-1982 fra Peder Tang.
Areal 23 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha. og der er frasolgt 5,5 ha. Der er lidt skov, eng og
hede. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1890 og senere restaureret, kostalden er ombygget til pelsrum og
der er bygget minkhaller. Bestanden er på 1.650 minktæver. På gården er der 2 trak
torer og 1 vandingsmaskine. Der bruges hjælp til pelsning.
TYVKÆRVEJ 20, "RAMGÅRD",
ROM, 7430 IKAST, tlf. 97140024.
HANS PEDER HENRIKSEN, gård
ejer, født den 14.-3.-1944, søn
af Karen og Henrik K. Henrik
sen, gift den 12.-8.-1967 med
Ruth Jørgensen, sygehjælper,
født den 13.-5.-1945, datter af
Mary og Gustav Jørgensen. Par
ret har børnene: Tine, født den
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20.-3.-1969, Claus, født den 30.-12.-1971 og dette, født den 8.-1.-1976.
H.P.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1967
fra sin far, som købte den i 1937.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 43 ha., heraf 10 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1980, kostalden fra 1915 er tilbygget 1954, lade opført 1915, ma
skinhus 1960 og foderhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer,
30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg
og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bru
ges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

TYVKÆRVEJ 22, ROM, 7430
IKAST, tlf. 97-140096.
NIELS BÆKGAARD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 22.-11.1922, søn af Sofie og Anders
Christensen, gift den 17.-1.-1947
med Ester Iversen, medhjælpende
hustru, født den 10.-10.-1923,
datter af Jakobine og Jens B.
Iversen. Parret har børnene: Else-Grethe, født den 23.-8.-1948,
Erik, født den 10.-4.-1951, John,
født den 5.-9.-1952, Jette, født den 22.-11.-1958 og Hanne, født den 10.-7.-1963.
N.B.C. overtog gården i 1946 fra Martin Pedersen.
Stuehuset er restaureret i 1988, kostald og lade opført 1960 og maskinhus 1977. Går
dens besætning er på 3 årssøer og 50 slagtesvin, desuden er der 6 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps, ærter og kartofler.
Der er 2 traktorer, markvandingsanlæøg, 1 kartoffeloptager, tårnsilo, kold lufts tørreri
og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TYVKÆRVEJ 23, "ENGVANG",
TYVKÆR, 7430 IKAST, tlf. 97140401.
KURT VAD, gårdejer, født den
14.-6.-1942, søn af Ruth og Vig
go Vad, gift den 11.-2.-1967 med
Birthe Madsen, bankassistent,
født den 16.-4.-1947, datter af
Betty og Alfred Madsen. Parret
har børnene: Lisbeth, født den
16.-1.-1969, Lene, født den 13.6.-1973 og Henrik, født den 16.10.-1979.
K.V. overtog gården den 20.-4.-1973 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 10 ha. mose.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1973/74, kostald og lade opført 1918 og ma
skinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hve
de, ærter og rug. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

TYVKÆRVEJ 25, TYVKÆR, 7430 IKAST, tlf. 97-140159.
KRESTEN BACH HØJGAARD, husmand, født den 13.-8.-1928, søn af Klara og Peder
Højgaard, gift den 21.-11.-1953 med Ruth Irene Nielsen, medhjælpende hustru, født
den 1.-12.-1929, datter af Jensine og Albert Nielsen. Parret har børnene: Lisbeth, født
d. 18.- 11.-1954, Bjarne, født den 30.-4.-1956, Karsten, født den 11.-11.-1959, Jørgen,
født den 13.-11.-1963 og Bo, født den 5.-12.-1969.
K.B.H. overtog gården den 1.-11.-1953 fra Niels Vad.

Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 4
ha., der er 3 ha. eng og 1 ha.
skov.
Stuehuset er opført 1970, kostald
og svinestald 1965, maskinhus i
1969 og roehus 1975. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg
og rug. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TYVKÆRVEJ 29, TYVKÆR, 7430
IKAST, tlf. 97-140009.
SVEND JAKOBSEN, gårdejer,
født den 26.-12.-1937, søn af An
na og Kristian Jakobsen, gift d.
15.-4.-1965 med Ellen Svinth,
medhjælpende hustru, født den
28.-10.-1937, datter af Lis og Pe
ter Svinth. Parret har børnene:
Lis, født den 16.-1.-1966, Sten,
født den 8.-12.-1968 og Per,
født den 21.-2.-1973.
S.J. overtog gården i 1960 fra Thomas Mortensen.
Ejendomskyld 1.950.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er 6 ha. eng, skov og
krat. Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1966 og løbende vedligeholdt, slagtesvinestald opført 1965, sostald
1967, kartoffelhuse 1964 og 1977, lade 1963, maskinhuse 1973 og 1985. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, kartofler, ærter og hvede. Der er
3 traktorer, andel i mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri.
TYVKÆRVEJ 31, TYVKÆR, 7430
IKAST, tlf. 97-140011.
HANS JAKOBSEN, gårdejer, født
den 8.-5.-1943, søn af Anna og
Christian Jakobsen, gift den 12.11.-1966 med Karen Christensen,
sygeplejerske, født d. 26.-7.-1943,
datter af Anna og Marius Chri
stensen. Parret har børnene: Bir
the, født den 6.-12.-1968, Finn,
født den 14.-11.-1970 og Anna-Lise, født den 8.-1.-1975.
H.J. overtog gården den 11.-6.-1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1881.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1972, kostalden fra 1940 er ændret til svine
stald i 1968, slagtesvinestalde opført 1966, 1968 og 1970, lade 1917 og maskinhuse
1976 og 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler,
byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 3 markvandingsanlæg,
andel i kartoffeloptager, gastæt silo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halm
fyr.
TYVKÆRVEJ 35, "GAMMEL KJÆRSHOVEDGÅRD", KJÆRSHOVED, 7430 IKAST, tlf.
97-140177.
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O.T. overtog gården i 1983 fra sin far, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 110 ha., heraf 56 ha. skov.
Stuehusets alder er ukendt og restaureret i 1972, kostaldene er ændret til svin i 1985,
desuden er der lade og gylletank. Gårdens besætning er på 14 ammekøer, 7 ungdyr og
7 slagtekalve af racerne Charolais og Simmentaler, desuden er der 1 avlshest, 2 plage
og 1 føl, alle travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og kar
tofler. Der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri
samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ULKÆRVEJ 3, "GAMMELGÅRD", RAVNHOLTLUND, 7441 BORDING, tlf. 86-861367.
EGON ERLING JENSEN, gårdejer, født den 26.-8.-1936, søn af Kirstine og Otto Jen
sen, gift den 25.-7.-1964 med Ingrid Hansen, medhjælpende hustru, født den 15.-11.1936, datter af Valborg og Niels Peder Hansen. Parret har børnene: Bente, født den
2.-7.-1965, Gertrud, født den 30.-7.-1966, Torben Flemming, født den 19.-10.-1970 og
Mariane, født den 23.-2.-1975.
E.E.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-6.-1964 fra
Kristian Gammelgård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. skov og 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975, kostalde er opført 1948, 1958, 1968 og
1979, lade 1939 og maskinhus 1970, desuden er der 2 plansiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er
der 1 hoppe og 1 hingst af racen Jyskeheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er kar
tofler, frø og raps. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, gastæt
silo, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er andel i Ravnholt Møllelaug. Der er 1 fast mand en del af året og maskinstation bruges til høst.
ULKÆRVEJ 5, RAVNHOLT, 7441
BORDING, tlf. 86-861583.
RUTH MADSEN, gårdejer, født
den 23.-9.-1931, datter af Signe
og Mads Madsen. R.M. er enke
og har sønnen Sten, født d. 24.5.-1963.
R.M. overtog gården i 1967, som
hendes mand havde købt den 25.1.-1957.
Ejendomsskyld 500.000. Areal
20,2 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976, udbygninger består af en gammel kostald, lade og fo
derhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 16 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og plansilo. Maskin
station bruges til høst.

ULKÆRVEJ 11, "SØHOL T", RAVN
HOLT, 7441 BORDING, tlf. 86861143.
ANDREAS JOHANNES SKOV,
gårdejer, født den 15.-9.-1926,
søn af Anna og Jens Skov, gift
den 24.-11.-1962 med Ingrid Emi
lie Tulstrup, medhjælpende hu
stru, født den 27.-9.-1935, dat
ter af Margrethe og Marinus
Tulstrup. Parret har børnene: An
ne Grethe, født den 31.-5.-1964
og Bente, født den 27.-9.-1966.
A.J.S. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra sine
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Søholts ejendomsskyld er 1.450.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2,2 ha.
eng. Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1970, spaltestald og lade opført 1975, svinestalden fra 1967 er ombygget til ungdyr i 1983, maskinhuset er opført 1968 og der er
køresilo, foderhus og gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 124
stk. af blandet race, desuden er der 1 hest af racen Oldenborger. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine, plansilo og kold lufts tørreri.

VESTER ISEN VEJ 3, "VESTER ISENGÅRD", VESTER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97140004.
SVEND JØRGENSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1939, søn af Lily og Andreas Jørgensen,
gift den 26.-6.-1965 med Britta Larsen, specialarbejder, født den 9.-1.-1943, datter af
Margrethe og Viggo Larsen. Parret har børnene: Kenneth, født den 17.-5.-1966, Philip,
født den 14.-12.-1967 og Karina, født den 21.-3.-1973.
S.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den I.-11.-1964 fra
sin svigermor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1934.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1977, kostald, svinestald og lade er opført
1934. Gårdens besætning er på 14 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
rug og ærter. Der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTER ISEN VEJ 5, VESTER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140129.
KARL PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-9.-1925, søn af Ane Laura Pedersen og Pe
der Knudsen, gift den 3.-7.-1953 med Marie Karoline Madsen, medhjælpende hustru,
født den 1.-6.-1928, datter af Jenny og Jørgen Jakob Madsen. Parret har børnene:
Jørgen Jakob, født den 10.-7.-1954, Kurt Helge, født den 15.-3.-1956, Erling, født den
20.-11.-1958, Magda Lisbeth, født den 13.-9.-1965 og Jenny Irene, født den 6.-1.-1969.
K.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLG og over
tog gården den 1.-11.-1963 fra Svend Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45 ha., der er frasolgt 4 ha. og der er 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1974, kostalden fra 1921 er restaureret 1967,
kviestald med spalter er opført 1973, svinestald 1951, kartoffelhus 1973, hestestalden
fra 1941 er ændret til værksted og halmfyr i 1982, lade opført 1921 og maskinhus
1966. Gården drives med en ammekobesætning på 3 ammekøer, 11 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og
kartofler, der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellæg
ger, tårnsilo, varm og kold lufts tørrre samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

VESTER ISEN VEJ 8, VESTER ISEN, 7430 IKAST, tlf. 97-140203.
ERLING PEDERSEN, maskinstationsejer, født den 20.-11.-1958, søn af Marie og Karl
Pedersen.
E.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Johannes
Snackle.
Areal 4 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehusets alder er ukendt, maskinhuse er opført 1985 og 1988. Gården drives udeluk
kende som maskinstation med 4 traktorer, 1 mejetærsker og andre dertil hørende ma
skiner. Der er deltids ansatte medhjælpere.
VESTER ISEN VEJ 9, "ENGGÅRDEN", VESTER ISEN, 7430 IKAST tlf. 97-140101.
SØREN KRISTENSEN, gårdejer, født den 27.-1.-1938, søn af Signe og Kjeld Kristen
sen, gift den 7.-11.-1980 med Lilly Kirkegård Braiiner, medhjælpende hustru, født den
26.-4.-1934, datter af Magny og Martin Braiiner.
S.K. overtog gården d. 7.-1.-1967 fra Peder Pedersen.
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39,5 ha., heraf 6 ha. tørvegrave.
Stuehuset er opført 1977, kostal
den fra 1930 er restaureret 1972,
ungdyrstald med spalter og ma
skinhus er opført 1972, lade 1930
og der er gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 2 traktorer og 1 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
VESTER ISEN VEJ 14, "HVIDE
MOSEGÅRD",
FONNESBÆK,
7430 IKAST, tlf. 97-140116.
HARRY BÆKGÅRD CHRISTEN
SEN, lagermedhjælper, født den
6.-12.-1931, søn af Marie og
Jens Bækgård, gift den 71.-12.-1957
med Kirsten Lillelund, husmor,
født den 13.-5.-1938, datter af
Nikoline og Karl Lillelund. Par
ret har børnene: Bent, født den
2.-2.-1959, Gert, født den 5.-6.1961 og Kurt, født den 8.-10.-1964. H.B.C. har været på Rønde Højskole med land
brugsfag. Han overtog gården den 1.-12.-1957 fra Villy Fenger.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 1 ha. og der er 1 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og senere restaureret, kostalden er opført 1964.

VESTER ISEN VEJ 15, "HAGELSBÆKGÅRD", FONNESBÆK, 7430 IKAST, tlf. 97140440.
VAGN HEDEGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 5.-7.-1943, søn af Agnes og Johan
nes Hedegaard Nielsen, gift den 25.-7.-1966 med Irma Nilson, specialarbejder, født
den 1.-9.-1945, datter af Clara og Karl Gustav Nilson. Parret har børnene: Dorthe,
født d. 1.- 10.-1964, Hanne, født den 9.-3.- 1967, Lars Ole, født den 27.-3.- 1968 og
Lone, født d. 7.-2.-1970.
V.H.N. overtog gården den 1.-1.-1990 fra Regnar Winther.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1968, kostald 1960, ungdyrstald 1973, løsdriftstald 1972, svinestalden fra 1964 er ændret til hestestald i 1990, lade og maskinhus opført 1966 samt fo
derhus 1973. Gården drives med en ammekobesætning på 26 ammekøer, 20 ungdyr og
32 slagtekalve af blandet race, desuden er der 15 heste med opdræt og der er 4 avls
hingste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, vinterbyg, vårbyg og kartofler. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffel
lægger, 1 gyllevogn, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Det er
tanken at drive maskinstation sammen med gården.
VESTER ISEN VEJ 17, FONNNESBÆK, 7430 IKAST, tlf. 97-140061.
ORLA LILLEGÅRD, gårdejer, født den 16.-8.-1939, søn af Agnes
gift den 18.-5.-1963 med Herdis Salling, hjemmehjælper, født den
af Gerda Marie og Holger Salling. Parret har børnene: Laila, født
Jes, født den 18.-4.-1965.
O.L. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han
18.-4.-1968 fra sin far, som købte den i 1924.

og Niels Lillegård,
5.-5.- 1940, datter
den 22.-9.-1963 og

overtog gården d.
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
22 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der
er 3 ha. mose. Desuden er der
forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald
1971, sostald 1979, lade i 1885,
maskinhus i 1982, foderhus 1973
og der er gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på
70 årssøer, der sælges ca. 1.200
smågrise, desuden er der 6 ammekøer af racen Hereford. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, ærter og raps. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
VESTER ISEN VEJ 18, FONNESBÆK, 7430 IKAST, tlf. 97-140135.
SVEND AAGE WINTHER, gård
ejer, født den 12.3.-1928, søn af
Ellen og Paul Georg Winther,
gift den 25.-8.-1956 med Ella Ni
elsen, hjemmeplejen, født d. 7.11.-1933, datter af Magda Ka
trine og Iver Kr. Nielsen. Parret
har børnene: Ina Jeanette, født
d. 17.-6.-1960 og Henny Solveig,
født den 14.-10.-1966.
S.AA.W. overtog gården i 1951 fra sine forældre, som byggede den i 1931.
Areal 19 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1931, restaureret og tilbygget 1975, kostalden fra 1931 er ændret
til søer i 1964, svinestalde opført 1965 og 1970, lade 1956 og maskinhus 1970. Gården
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, desuden er der 6 ammekøer og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1
markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTER MOSELUNDVEJ 2, 7441
BORDING, tlf. 86-861507.
LAURIDS JEPPESEN LUND,
gårdejer, født den 22.-5.-1946,
søn af Astrid og Niels Peder Jep
pesen Lund, gift den 14.-9.-1970
med Britta Kristine Larsen, født
den 23.-3.-1944, datter af Marie
og Johannes Larsen. Parret har
børnene: Janni, født den 11.-5.1978, Daniel, født den 10.-4.-1981
og Tommy, født den 13.-9.-1988.

L.J.L. overtog gården den 1.-1.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 36,6 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 2 ha. skov samt
2 ha. eng og mose. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1971, kostald og svinestald er opført 1959,
lade 1925 og maskinhus 1970. Gården drives med en andeproduktion på ca. 40.000 stk.,
der er bygget andehus i 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter
og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og varm
lufts tørrer.
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SVEND VESTERGAARD, gårdejer, født den 18.-3.-1929, søn af Kresten Vestergaard,
Bøgelund.
S.V. overtog gården den 19.-6.-1986 fra Marius Eskesen, som stadig driver gården, da
S.V. arbejder på Grønland.
Areal 39 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha., der er 5 ha. skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret 1986, kostald og s vinestald er opført 1917,
kartoffelhus 1956, lade og foderhus 1928, maskinhuset fra 1927 er restaureret i 1960.
På gården er en hjortefarm med en bestand på 60 stk. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo og varm lufts
tørreri.

VESTER MOSELUNDVEJ 10,
7441 BORDING, tlf. 86-861550.
KAREN HAUGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født den 14.-12.-1910,
datter af Laurids P. Pedersen,
enke efter Peder Haugaard Sø
rensen, gårdejer, født den 30.-6.1899. Parret har børnene: Nybo,
født den 25.-8.-1929, Marie, født
den 8.-12.-1931, Mary, født den
7.-11. -1934 og Anna Bitsch,
født den 19.-4.-1936.
P.H.S. overtog gården den 1.-8.1927 fra Peter Kjær. Ejendomsskyld 740.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1932, kostald, svinestald og lade er fra før 1900. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og kartofler. Der er 2 traktorer,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
datteren Marie hjælper til.
VESTER MOSELUNDVEJ 12,
7441 BORDING, tlf. 86-861046.
EJGILD LAURITS SKOV OLESEN,
gårdejer, født den 16.-2.-1936,
søn af Ane og Søren Olesen, gift
den 22.-3.-1959 med Birgit Jacob
sen, født den 14.-5.-1940, datter
af Anna og Christian Jacobsen.
Parret har børnene: Annette,
født den 18.-12.-1959, Ole, født
den 11.-12.-1961, Lene, født den
5.-3.- 1963, Lisbeth, født den
11.-9.- 1964, Søren, født den
16.-5.-1972 og Lars, født den
11.-1.-1976.
E.L.S.O. er i repræsentantskabet for Royal Dåne Quality. Han overtog gården den
1.-3.-1959 fra Laurits Pedersen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Aral 75 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 1 ha. skov og 5 ha.
eng. Desuden er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostalden fra 1926 er ombygget flere gange senest i 1978,
svinestalde er opført 1972 og 1978, kartoffelhuse 1974 og 1986, laden fra 1926 er
tilbygget i 1966, maskinhuse er opført 1967 og 1983 samt foderhus 1972. Gården dri
ves med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler, raps, korn og frø. Der er 6 traktorer,
gastæt silo, 2 mejetærskere, 4 markvandingsanlæg, 1 stensamler, 1 gummiged, 1 slam
suger, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1
medhjælper i sæsonen. Gården drives sammen med Vester Moselundvej 16, som blev
købt i 1984, den er på 50 ha.
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7441 BORDING, tlf. 86-861265.
ANNA PEDERSEN, gårdejer,
født den 12.-2.-1902, datter af
Lars Larsen, gift med Peder
Jeppe Pedersen, gårdejer, født
den 5.- 5.-1884, søn af Anton
Pedersen. Parret har børnene:
Mette, født den 30.-9.-1925,
Niels Peder, født den 21.-10.-1927,
Svend Aage, født den 14.-3.-1934,
Ruth, født den 16.-7.-1941 og
Marie Kristine, født den 18.-9.-1936
og død den 25.-8.-1988.
A.P. overtog gården fra sin mand den 1.-8.-1950.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 38 ha., heraf 6 ha. skov samt 6 ha. eng og mose.
Gården er forpagtet til sønnen Niels Peder Pedersen, han har haft forpagtningen siden
1958.
Stuehuset er opført 1907, kostalden er ligeledes fra 1907, lade 1908 og maskinhus
1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, kartofler og
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts
tørreri.
VESTER MOSELUNDVEJ 18,
"SKANSEN", 7441 BORDING, tlf.
86-861556.
GERNER SIMONSEN, gårdejer,
født den 29.-10.-1933, søn af
Elva og Hans Simonsen, Varde,
gift den 27.-6.-1956 med Inge
Greta Christensen, hjemmehjælper,
født den 27.-6.-1938, datter af
Jutta og Ole Chrisensen, Sig.
Parret har børnene: Anthon, født
den 24.-8.-1956, Hans Ole, født
den 22.-3.-1958, Peer, født den
16.-6.-1959, Kim, født den
22.-2.- 1961, Flemming, født den

7.-7.-1963 og Linda, født den 18.-10.-1967.
G.S. overtog gården den 11.-6.-1979 fra Albert Bilbjerg.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 25,8 ha., der er 22 ha. eng,
plantage og skov.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1981, kostald og lade er opført 1928,
svinestalden fra 1977 er udvidet i 1979, maskinhuset er fra 1981 og der er gastæt silo.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, kartofler, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og halmfyr.
VESTER MOSELUNDVEJ 19, "BJERGBÆK", MUNKLINDE, 7441 BORDING, tlf.
97-145453.
HANS TAGE NIELSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1932, søn af Martha og Anders
Christian Nielsen, gift den 5.-9.-1959 med Inge Surn, blomstergartner, datter af Bruno
Surn, Silkeborg. Parret har børnene: Jette, født den 19.-2.-1960, Judith, født den
8.-8.-1961, Torben, født den 19.-10.-1962 og Birgitte, født den 10.-5.-1965.
H.T.N. har vognmandsforretningen "Ikast Budcentral". Han overtog gården i maj 1984
fra Jørgen Jensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 14,5 ha., heraf 1 ha. skov og 9 ha. eng.
Stuehusene er opført 1898 og 1980, kostald og lade 1898. Gårdens besætning er på 9
ammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford. Der er 1 traktor.
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ÄGADE 7, 7442 ENGESVANG,
tlf. 86-865093.
KIM HAGELSKJÆR (HESSELVIG),
gårdejer, født den 24.-11.-1960,
søn af Ruth og Hesselvig Hagelskjær.
K.H. forpagtede gården i 1982
fra sine forældre.
Areal 17 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført 1915 og re
staureret i 1972, kostalden fra
1951/52 er ombygget til værk
sted, lade opført 1915 og maskinhus 1935. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps og oliehør. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges
til høst.
ÅGADE 40, "LILLE MOSEGAARD",
7442 ENGESVANG, tlf. 86-865273.
PEDER JENSEN, gårdejer, født
den 15.-9.-1919, søn af Laura og
Martin Jensen, gift den 18.-10.1952 med Doris Svendsen, med
hjælpende hustru, født den 27.2.- 1931, datter af Olga og Otto
Svendsen, Vejerslev. Parret har
sønnen Bent, født d. 15.-2.-1968.
P.J. overtog gården i 1969 fra Sø
ren Kjær Kristensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. mose.
Der er opført nyt stuehus i 1969, kostald opført 1931, lade 1933 og staklade 1980. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-365-

TREHØJE KOMMUNE

ABILDÅVEJ 2, "KODALSIG", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-384215.
KAJ ERLING PEDERSEN, gård
ejer, født den 16.-3.-1947, søn af
Irene Valborg og Carlo Ingemand
Pedersen, gift den 18.-3.-1972
med Ellen Margrethe Jensen, bu
tiksassistent, født d. 28.-9.-1950,
datter af Martha og Holger Møl
ler Jensen. Parret har børnene:
Rikke Irene, født den 18.-9.-1976,
Bjarke, født den 6.-12.-1980 og Sanne, født den 29.-3.-1983.
K.E.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1970 fra
sin bedstefar, Johannes Pedersen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført 1986, kalvestald 1933, kostald 1972 og maskinhus 1980. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver,
indvendig tårnsilo til korn og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ABILDÅVEJ 5, "VEJRUMGAARD",
ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-384234.
CARLO PEDERSEN, gårdejer,
født den 27.-10.-1921, søn af Ka
thrine og Thomas Pedersen, gift
den 15.-3.-1949 med Valborg Pe
dersen, medarbejdende hustru,
født den 26.-5.-1930, datter af
Kirstine og Johannes Pedersen.
Parret har børnene: Kaj Erling,
født den 16.-3.-1947, Egon Jo
hannes, født den 13.-1.-1950, Svend Aage, født den 6.-8.-1953, Leif Henning, født d.
1.-2.-1955, Ane Grete, født d. 31.-1.-1957, Poul Flemming, født d. 27.-6.-1961 og Le
ne Anette, født d. 11.-4.-1967. C.P. overtog gården den 1.-10.-1956 fra Ole Randbæk
Olesen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 20,9, heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1970, kostald opført 1970 og lade 1927. Gård
ens besætning er på 4 ammekøer, 6 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo til korn og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

ABILDÅVEJ 8, "MOSEGAARD", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384171.
LAURITS MOSEGAARD, gårdejer, født den 22.-10.-1944, søn af Anna Louise og Jens
Chr. Mosegaard, gift den 4.-7.-1970 med Margit Mortensen, medhjælpende hustru, født
den 19.-4.-1950, datter af Jensigne og Jakob Mortensen. Parret har børnene: Tina,
født den 24.-5.-1971, Mette, født den 27.-6.1973 og Lars, født d. 31.-1.-1975.
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L.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er formand
for Abildå Mejerikreds og næst
formand i Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-1.-1970
fra sine forældre, Anna Louise
og Jens Chr. Mosegaard.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
37,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1950 og re
staureret 1978, kostalde opført
1970 og 1976, ungdyrstald 1950, lade 1963, maskinhuse 1978 og 1984, desuden er der
indendørs køresilo fra 1976 og 1 gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
58 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1
rendegraver, 1 minilæsser, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fuldtids medhjælp samt 1 på
deltid. Gården drives sammen med Bindesbølvej 7, Videbæk Kommune.
ABILDÅVEJ 10, "ØSTER GEJL
BJERG", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ,
tlf. 97-384054.
INGA GADE, gårdejer, født den
18.-3.-1925, datter af Katrine og
Peder Vendelbo, gift d. 13.-5.-1951
med Aksel Gade, gårdejer, født
den 21.-4.-1923, søn af Mette og
Peter Christian Gade. Parret har
børnene: Hanne Mette, født den
30.-8.-1951, Jens Peder, født den
18.-2.-1953 og Else Katrine, født
den 5.-8.-1954.
A.G. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1952 fra Jens
S. Kristensen. A.G. døde den 24.-9.-1980.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 29 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1983, kostald og lade opført 1953. Der er 2
traktorer og halmfyr.
l.G. har 1/4 andel i ejendommen Bjørndrupgårdsvej, Tødsø, Mors. Ejendomsskyld for
denne ejendom er 850.000.
ABILDÅVEJ 12, ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384474.
SVEND KVIESGAARD, gårdejer, omtales under Abildåvej 26.
S.K. overtog gården den 1.-4.-1989 fra sin bror Flemming Kviesgaard.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 18,4 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1980, buehal opført 1975 og foderhus 1942.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Ejendommen drives sammen med Abildåvej 26.
ABILDÅVEJ 20, "ÅBJERG", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr. 97-171458.
ASGER AABJERG ANDERSEN, gårdejer, født den 22.-3.-1942, søn af Helga og Viggo
Harald Andersen, gift den 8.-12.-1968 med Stinne Galsgaard, medhjælpende hustru,
født den 4.-11.-1946, datter af Sigrid og Niels Knudsen Galsgaard. Parret har børnene:
Mette, født den 24.-6.-1970, Louise, født den 9.-3.-1972 og Claus, født den
24.-2.-1976.
A.AA.A. overtog gården den 1.-8.-1973 fra sine forældre, Helga og Viggo Harald An
dersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
34 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der
er ca. 5 ha. eng og lignende.
Desuden er der forpagtet 9,6 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald
1957, lade 1906, foderhus og ma
skinhus 1975. Gården drives med
en kvægproduktion på 38 årskø
er, 35 ungdyr og 27 slagtekalve
af racen SDM. Der er 3 trakto
rer, 1 sprinklervandingsanlæg,
tårnsilo til korn, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
ABILDÅVEJ 26, "KORTGAARD", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384474.
SVEN KVIESGAARD, gårdejer, født den 27.-8.-1957, søn af Hilda og Laurits Kviesgaard, gift den 27.-10.-1979 med Laila Lihn Mouritsen, fabriksarbejder, født den
20.-5.-1958, datter af Anna og Holger Mouritsen. Parret har børnene: Allan, født den
3.-4.-1977, Brian, født den 10.-1.-1979 og Claus, født den 24.-9.-1980.
S.K. er gravemester. Han overtog gården den 1.-4.-1988 fra Karl Sylvestersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 24,8 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1974, kostald og svinestald opført 1959, lade
1930, maskinhuse 1960 og 1970, desuden er der indendørs køresilo. Gårdens besætning
er på 1 ammeko og 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med Abildåvej 12.

AGERFELDVEJ 1, "RESDAL", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438025.
MARIUS KRISTEN RESDAL DIDERIKSEN, gårdejer, født den 24.-11.-1915, søn af
Johanne og Jakob Resdal Dideriksen.
M.K.R.D. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1955 fra
sine forældre. Gården har været i familiens eje i over 200 år.
Areal 63 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1922, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1922 og maskin
hus 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 indvendig kornsilo samt kold og varm lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til høst.

AGERFELDVEJ 2, "LUNDGAARD", VINDING, 7550 SØRVAD.
LAUST SANGGAARD, gårdejer, født den 9.-12.-1931, søn af Anna og Kresten Sanggaard, gift den 2.-8.-1958 med Helga Jakobsen, medhjælpende hustru, født den
25.-1.-1936, datter af Marry og Jens Jakobsen.
L.S. overtog gården den 13.-6.-1958 fra Marinus Foldager.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,8 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der lejet 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostald og svinestald 1965, lade 1900 og maskinhus 1973,
desuden er der både indendørs og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 18 årskøer, 12 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 100 stk. Der er 2 traktorer, 1 indvendig tårnsilo og varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
AGERFELDVEJ 3, "NØRREMARK", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438341.
TAGE SVENSTRUP, gårdejer, søn af Magda og Hans Svenstrup.
T.S. overtog gården den 1.-10.-1975 fra sine forældre, Magda og Hans Svenstrup.
Areal 14,8 ha. Desuden ejes der 8,8 ha. frijord på Agerfeldvej.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1989, kostald og lade opført 1930, svinestald
1976, maskinhus 1979 og en lukket minkhal fra 1988. Gårdens besæting er på 2 års
søer, der produceres ca. 25 slagtesvin. Desuden er der 10 ammekøer, 12 ungdyr og 10
slagtekalve af racen Charolais, minkproduktionen er på 100 avlstæver. Plantepro-
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ingsmaskine, 1 indvendig tårnsilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
T.S. kører maskinstation i høst.

AGERFELDVEJ 4, "BAUNSGÅRD",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97438160.
HANS BURGAARD ANDERSEN,
gårdejer, omtales under Agerbækvej 10.
H.B.A. overtog gården i 1980 fra
Peter Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
48 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha.
eng.
Stuehuset er opført før 1900,
kostald og lade 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter og græsfrø. Der er 1 markvandingsanlæg. Gården drives sammen med
Agerfeldvej 10.
AGERFELDVEJ 5, "NØRRELUND",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438628.
JENS ANDERSEN, gårdejer, født
den 25.-3.-1958, søn af Inga og
Hans Burgaard Andersen, bor
sammen med Mathilde Kokholm,
revisorassistent, født d. 4.-6.-1957,
datter af Astrid og Jens Chr.
Kokholm.
J.A. har været på Lægård og
Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra
Thomas Maarbjerg.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 35 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1988, kostald opført 1961, svinestald 1949,
lade 1882 og maskinhus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps, ærter, korn og frøgræs. Der er 1 traktor, plansilo til korn samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

AGERFELDVEJ 9, "NYLUND",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438369.
KRISTIAN MØLLER, gårdejer,
født den 21.-2.-1914, søn af Em
ma og Kresten Møller, gift den
15.- 11.-1959 med Ruth Kristen
sen, invalidepensionist, født den
13.- 3.-1933, datter af Ingenie og
Johannes Kristensen. De har bør
nene: Jette, født den 24.-6.1954, Gurli, født den 9.-8.-1960,
Emma, født den 9.-2.-1963 og
Henry, født den 11.-11.-1964.
K.M. overtog gården den 1.-10.-1959 fra Andreas Hansen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 10,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1918, kostald og svinestald er ligeledes fra 1918.
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VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438160.
HANS BURGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født den 12.-6.-1933,
søn af Katrine og Jens Ander
sen, gift den 10.-11.-1957 med
Inga Jensen, medhjælpende hustru,
født den 8.-1.-1935, datter af
Ane Kathrine og Niels Chr. Jen
sen. Parret har børnene: Jens,
født den 25.-3.-1958, Steen, født
den 23.-2.-1963, Lisbeth, født den 18.-5.-1966 og Hans Jørgen, født den 21.-5.-1969.
H.B.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1963 fra
sine forældre, Kathrine og Jens Andersen. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 66 ha.,
heraf tilkøbt 11 ha., der er 6 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1951, kostald 1949, svinestalde 1937 og 1969, maskinhuse 1965 og
1987 samt lade 1970, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Svineproduktionen er på 40 årssøer, der er sælges ca. 600 avlsgrise årligt,
besætningen er en SPF-avlsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn,
varm og kold lufts tørreri. På gården er der 2 faste medhjælpere, den drives sammen
med "Baunsgaard", Agerfeldvej 4.
AGERFELDVEJ 12, "GRØNLUND",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97438031.
VIGGO JESPERSEN, gårdejer,
født den 5.-12.-1933, søn af
Magdalene Kirstine og Niels Jes
persen, gift den 27.-5.-1956 med
Margit Esager, medhjælpende
hustru, født den 18.-9.-1936,
datter af Elna og Valdemar Es
ager. De har børnene: Bjarne,
født d. 21.-5.-1957, Conni, født den 14.-12.-1959, Asger, født d. 16.-2.-1961, Jørgen,
født den 26.-1.-1962, Stinne, født den 14.-3.-1963, Eva, født den 21.-3.-1964, Tove,
født den 2.-6.-1965 og Ida, født den 20.-9.-1966.
V.J. er tankvognchauffør, han har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog går
den den 7.-5.-1956 fra sine forældre, Magdalene Kirstine og Niels Jespersen.
Ejendomsskyld 614.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1932, det er restaureret 1976 og 1989, kostald, svinestald, lade og
maskinhus er opført 1932. Der er 1 traktor samt varm og kold lufts tørreri.

AGERFELDVEJ 16, "SOLVANG", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438379.
HANS HANSEN, gårdejer, født den 7.-3.-1923, søn af Karen og Peder Hansen, gift den
3.-6.-1950 med Nora Jensine Jakobsen, husmor, født den 15.-10.-1924, datter af Marie
og Jakob Jakobsen, Nøvling. Parret har børnene: Egon, født den 16.-1.-1952, Bjarne,
født den 18.-6.-1955 og Erik, født den 21.-8.-1958.
H.H. overtog gården den 1.-5.-1950 fra sine forældre, Karen og Peder Hansen. Fader
en byggede i sin tid gården. Ejendomsskyld 520.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt ca. 8
ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914, kostald ligeledes fra 1914, lade 1953 og maskinhus 1969.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer, 8 ungdyr
og 4 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer, der produceres ca.
100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. 1 søn hjælper til på
gården.
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AGERFELDVEJ 17, "LILLE KLEINSTRUP", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438463.
FINN og HANNE KIRKEGAARD NIELSEN.
F.K.N. er gårdejer og født den 6.-2.-1945, søn af Agnes og Erik Kirkegaard Nielsen,
gift den 14.-10.-1967 med H.K.N., husmor, født den 9.-7.-1947, datter af Karen og
Svend Aage Piesner. Parret har børnene: Christina, født den 15.-2.-1971 og Maria,
født den 16.-6.-1977.
F.K.N. er handelsskolelærer og er i skolenævnet på Vinding Skole. Han overtog gården
den 1.-7.-1987 fra Søren Kristensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 13,2 ha., heraf 3,2 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet ca. 10 ha.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1988, kostald og svinestald er opført 1877 og
lade 1910. Gårdens besætning er på 1 får, 1 vædder og 1 hoppe. Der er 1 traktor.
AGERFELDVEJ 19, "SDR. KLEJNSTRUP", VINDING, 7550 SØR
VAD, tlf. 97-438658.
POUL PEDERSEN, gårdejer, født
den 27.-6.-1961, søn af Valborg
og Carlo Pedersen, han blev gift
den 10.-5.-1986 med Inger Høj
bjerg Andersen, kontorassistent,
født den 21.-12.-1962, datter af
Gerda og Anders Andersen. De
har sønnen Morten, født den 16.12.-1987.
P.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1986 fra Emil Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1966, svinestalde 1943, 1964 og 1986, lade 1943 og maskinhus
1940, desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 års
søer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 indvendig tårnsilo til korn, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst og desuden er der 1 fast medhjælper.
ALBÆKVEJ 4, "NY MØLGAARD", MØLTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-133008.
OLE BANG-UDESEN, gårdejer, født den 15.-7.-1948, søn af Tove og Ejnar Udesen,
Århus, gift den 3.-7.-1976 med Birthe Brændgaard, sundhedsplejerske og gårdejer, født
den 26.-1.-1955, datter af Lilli Marie og Svend Brændgaard, Herning. Parret har
børnene: Ann Kathrine, født den 21.-7.-1978, Anders, født den 29.-3.-1981 og Mette
Marie, født den 19.-3.-1987.
O.B.U. er daginstitutionsleder. Han overtog gården den 15.-6.-1980 fra Børge Charstensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 1,2 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1978, kostald og lade opført 1934 og 2
minkhaller 1988. Gårdens besætning er på 165 avlstæver. Der er 1 traktor, 1 mini
traktor samt luft varmeanlæg.
ALBÆKVEJ 6, "GL. MØLGAARD", MØLTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132386.
OLE LUNDAGER, gårdejer, født den 5.-5.-1956, søn af Anne Marie og Peder Lund
ager, gift den
13.-8.-1977 med Elly Nyborg, butiksassistent, født d. 18.-5.-1957,
datter af Marianne og Ejnar Nyborg. Parret har børnene: Kim, født den 20.-7.-1981 og
Pia, født den 25.-9.-1985.
O.L. er skovarbejder og gartner. Han overtog gården den 1.-5.-1978 fra sine sviger
forældre, Marianne og Ejnar Nyborg.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 8 ha., heraf 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 2 ha.
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1920 og restaureret 1981, kostald
opført 1920 og restaureret 1954,
lade opført 1954, maskinhus 1978
og drivhus 1988. Gården drives
som grøntsagsgartneri. Der er 4
traktorer, sprinklervandingsanlæg
og halmfyr. Der er 1 skoledreng
som medhjælper.

ALBÆKVEJ 8, "MØLBÆK", TRØSTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131719.
JENS BOAS LAURIDSEN, gårdej
er, født den 13.-1.-1926, søn af
Anne Marie og Johannes Laurid
sen, Lønborg, gift d. 18.-11.-1960
med Johanne Lysgaard Nielsen,
husmor, født den 15.-7.-1930,
datter af Margrethe og Jes Pe
der Nielsen, Rødding. Parret har
børnene: Bodil, født d. 31.-8.-1951,
Johannes, født den 13.-11.-1953,
Peder, født d. 31.-3.-1955, Marie, født d. 16.-8.-1956, Kristian, født d. 21.-6.-1960,
Jens, født d. 23.-6.-1962, Margrethe, født d. 14.-9.-1963, Børge, født d. 3.-10.-1964,
Rigmor, født den 8.-10.-1966, Niels Anton, født den 12.-11.-1967 og Bent, født den
13.-5.-1969.
J.B.L. overtog gården den 3.-3.-1960 fra Martin Nielsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 20,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og restaureret 1965-75, kostald opført 1890, lade 1886,
svinestald 1930 og maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der produceres
ca. 60 slagtesvin årligt. Desuden er der 4 ammekøer og 1 slagtekalv af racen Limo
usine, der er 16 moderfår, 2 væddere samt 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn samt varm og
kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ALBÆKVEJ 11, "GRØNBÆK",
GRIMSTRUP MARK, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131668.
ANDERS VAD JENSEN, gårdejer, født den 20.-11.-1932, søn af Kirstine og Peder Vad
Jensen, Sevel, gift den 9.-7.-1959 med Anna Møller Mundbjerg, butiksassistent, født
den 13.-6.-1938, datter af Maren og Jakob Mundbjerg, Herup. Parret har børnene: Mie,
født d. 13.-12.-1960, Britta, født den 2.-10.-1962 og Peder, født den 13.-4.-1965.
A.V.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Herning
Grisering. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra Evald Mogensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1976, kostalde opført 1931 og 1976, svinestald
1974, maskinhuse 1960 og 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer,
12 ungdyr og 5 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
ca. 1.000 stk. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt kornsilo. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

ALBÆKVEJ 12, TRØSTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132485.
KARSTEN HARREGAARD, gårdejer, født den 11.-1.-1966, søn af Mary og Johannes

staureret 1974, svinestald
med en svineproduktion på
årligt. Planteproduktionens
indvendig tårnsilo til korn
høst.

Harregaard, Thy, han blev gift d.
18.-6.-1988 med Anny Madsen,
kontorassistent, født d. 30.-11.-1964,
datter af Anna Marie og Viggo
Madsen, Tiphede.
Karsten Harregaard er lagerarbej
der, han har været på Nørre Nis
sum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-6.-1988 fra Herluf
Lægdsgaard.
Ejendomsskyld 590.000. Areal
17,4 ha., heraf 2,5 ha. eng
Stuehuset er opført 1864 og re
og lade opført 1956 samt maskinhus 1950. Gården drives
17 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 200 slagtesvin
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til

ALBÆKVEJ 13, GRIMSTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132044.
JOHN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1944, søn af Henny og Harry Christen
sen, gift den 23.-11.-1974 med Dagny Nielsen, kontorassistent, født den 24.-2.-1944,
datter af karen Nielsen, Nr. Lem. Parret har børnene: Keld, født den 12.-7.-1977 og
Dorte, født den 16.-6.-1980.
3.C. er minkavler. Han overtog gården den 1.-4.-1974 fra Ellen Nielsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1974, kostald opført 1927, lade 1955 og 6
minkhaller opført 1984-88. Gårdens bestand er på 600 avlstæver. Der er 1 traktor og
1 fodermaskine. Ejendommen drives som minkfarm med eget pelseri, der er ingen
fremmed arbejdskraft.
ALBÆKVEJ 14, TRØSTRUP,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-131585.
VILLIAM LUND ANDERSEN,
gårdejer, født den 22.-3.-1928,
søn af Jenny og Jørgen Lund
Andersen, Trøstrup, gift den
21.-7.-1956 med Gerda Nielsen,
medhjælpende hustru, født den
15.-1.-1931, datter af Petrine og
Esber Kristian Nielsen, Timring.
V.L.A. overtog gården d. 1.-4.-1957
fra sine forældre, nuværende ej
er er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1974 og restaureret 1986, kostald opført 1957, lade 1920, staklade
og maskinhus 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og
15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, indvendig tårnsilo og varm og
kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

ALBÆKVEJ 15, "NØRRE TRØSTRUP", TRØSTRUP MARK, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131174.
NIELS NØRGAARD, gårdejer, født den 10.-11.-1952, søn af Birtha og Frede Nørgaard,
Barde, gift den 24.-10.-1981 med Lene Dalgaard Pedersen, apoteksassistent, født den
15.-2.-1959, datter af Henny og Jens Dalgaard Pedersen, Tiphede. Parret har sønnen
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N.N. er salgskonsulent for landbrugsmaskiner, han har været på Bygholm Landbrugs
skole og er uddannet landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1987 fra Arne Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 8,5 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1980, maskinhuse opført 1968 og 1987, kar
toffelhus og lagerhal 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler, raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskin
er, 1 kartoffellægger, 1 kartoffeloptager samt kartoffelsorteringsanlæg, desuden er
der plansilo til korn og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

ALBÆKVEJ 18, "LUNDSGAARD", TRØSTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131781.
THORVALD LUND ANDERSEN, gårdejer, født den 25.-4.-1926, søn af Jenny og Jør
gen Lund Andersen, Trøstrup, gift den 18.-8.-1951 med Tove Hansen, husmor, født den
27.-6.-1929, datter af Marie og Jeppe Hansen, Tarm. Parret har børnene: Hanne, født
den 4.-7.-1952 og Jørgen, født den 3.-3.-1956.
T.L.A. er vurderingsinspektør for DLR, han har været på Hammerum Landbrugsskole
og byggede selv ejendommen i 1951.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 26,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 hä. skov og 2 ha.
plantage.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1981, kostald og lade opført 1951, svinestald
1967 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, indvendig tårnsilo og varm og kold
lufts tørreri. Halvdelen af skovområdet ligger i Vorgod i Herning Kommune.
ALBÆKVEJ 20, "LILLE TRØSTRUP", TRØSTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131528.
GUNNAR BREDKJÆR JENSEN, gårdejer, født den 1.-9.-1934, søn af Signe og Charles
Jensen, Ny Møldrup, gift den 28.-11.-1959 med Ingrid Mortensen, lærer, født den
2.-2.-1932, datter af Mathilde og Niels Mortensen, Gullestrup. Parret har børnene:
Annette, født den 15.-11.-1960, Helle, født den 2.-10.-1962, Morten, født den
13.-3.-1964 og Marianne, født den 11.-2.-1967.
G.B.J. er gravemester, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-9.-1963 fra Alex Thomsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 75,5 ha., heraf 2,2, ha. skov og 2,2 ha. eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1879 og restaureret 1974, svinestalden fra 1920 er genopbygget
efter en brand i 1972, maskinhus opført 1978. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
gastæt kornsilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ALBÆKVEJ 22, "SKELHØJE",
TRØSTRUP MARK, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-137099.
NIELS PEDER KALLESTRUP,
gårdejer, født den 30.-5.-1928,
søn af Marie og Anders Kallestrup, Ålestrup, han blev gift den
27.-1 1.-1957 med Oda Hansen,
færdigpresser, født d. 4.-1.-1935,
datter af Metha Katrine og
Evald Buckhart Hansen, Herning.
Parret har børnene: Elsebeth,
født den 27.-7.-1955, Birthe Ma
rie, født
den 22.-12.-1958, Poul, født den 25.-4.-1961, Vibeke, født den 20.-12.-1964 og Helle,
født den 8.-2.-1966.
N.P.K. overtog gården den 15.-11.-1954 fra Frede Brundbjerg.

-374-

Ejendomsskyld 900.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1960, kostald og lade opført 1947, ny kostald
1960, svinestald 1976 og maskinhus 1968, desuden er der gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca. 1.150 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn samt
varm og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ASKOVVEJ 18, "NØKKEGAARD",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386294.
VILLY THOMSEN, gårdejer, født
den 25.-1.-1949, søn af Anne Ma
rie og Niels Chr. Thomsen, gift
den 20.-7.-1974 med Anne Mar
grethe Andersen, medhjælpende
hustru, født den 6.-3.-1954, dat
ter af Edith og Harry Andersen.
Parret har børnene: Brian, født
den 8.-3.-1976, Jens, født den
12.-9.- 1978 og Susanne, født den
4.-1.-1984.
V.T. overtog gården den 15.-12.-1978 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 0,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1987, kostalde og lade 1979, maskinhus 1986 og ungdyrstald 1988,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 48
ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til høst.

ASKOVVEJ 22, ASKOV, 6973
ØRNHØJ, tlf. 97-386150.
HOLGER VESTERBÆK, gårdejer,
født den 29.-5.-1936, søn af Ma
rianne og Anders Vesterbæk, gift
den 4.-2.-1960 med Inger Jensen,
medhjælpende hustru, født den
10.-5.-1939, datter af Karen og
Aksel Juelsgaard Jensen. De har
børnene: Kari, født d. 16.-6.-1961,
Mona, født den 16.-7.-1964, Su
sanne, født den 18.-6.-1968 og
Karicha, født den 12.-4.-1974.
H.V. overtog gården den 1.-10.-1960 fra sin morbror, Christian Poulsen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 46 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostald 1961, spaltestald 1978, maskinhus 1974 og foderhus
1979, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo til korn samt varm og kold lufts tørreri, staldvarmen bruges til opvarmning af
stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ASKOVVEJ 25, "MELDGAARD", ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384354.
ARNE VOLSGAARD, gårdejer, født den 11.-2.-1951, søn af Inger og Aage Volsgaard,
gift den 27.-7.-1974 med Karin Frandsen, medhjælpende hustru, født den 8.-4.-1953,
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datter af Anna og Poul Frandsen. Parret har børnene: Ulrik, født den 18.-5.-1976,
Christian, født den 2.-9.-1978, Helene, født den 31.-12.-1980 og Gert, født den
19.-4.-1986.
A.V. har været på Nordisk Landbrugsskole i Odense, han er uddannet landbrugstekniker
og er medlem af kommunalbestyrelsen. Han overtog gården den 1.-12.-1978 fra Erik
Birkmose. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1988, farestald opført 1944, drægtighedsstald
1972, slagtesvinestald og ungsvinestald 1980, klimastald 1982 samt klima- og farestald
1986, lade opført 1920, kontoret fra 1920 er renoveret i 1988, maskinhus opført 1976
og foderhus 1985, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
230 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise og 2.200 slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
indvendig tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt træflisfyr. På gården er 2 faste
medarbejdere.
ASKOVVEJ 29, ABILDÅ^ 6973
ØRNHØJ, tlf. 97-384185.
SVEND AAS CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 11.-10.-1929,
søn af Johanne og Jan Aas Chris
tensen, gift den 28.-12.-1955
med Ingrid Christensen, medhjælp
ende hustru, født den 1.-2.-1934,
datter af Magda og Niels Balle.
Parret har børnene: Jan, født
den 13.-1.-1957, John, født den
21.-12.-1958, Grete, født den
16.-7.-1962 og Jørn, født den
1.-3.-1965.
S.AA.C. overtog gården den 1.-12.-1955 fra Karl Poulsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 1 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1977, svinestalde opført 1930, 1957, 1977 og
1980, maskinhuse 1977 og 1980 samt lade 1980. Gården drives med en svineproduktion
på ca. 50 årssøer, der sælges ca. 850 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn samt varm og kold
lufts tørreri.

ASKOVVEJ 31, "KATRINELUND",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386202.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født den 8.-5.-1943, søn af Es
ther og Jacob Nielsen, gift den
29.-3.-1969 med Signe K. Niels
en, medhjælpende hustru, født
den 21.-4.-1946, datter af Hilda
og Jens Nielsen. Parret har bør
nene: Grethe, født den 29.-1.-1970,
Mette, født den 17.-6.-1972,
Mie, født den 11.-12.-1975 og
Jesper, født den 29.-8.-1989.
K.N. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Arinco. Han
overtog gården den 1.-2.-1969 fra Viggo Juelsgaard.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 54 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1952, ungdyrstald
1978, maskinhus 1975 og foderhus 1980, desuden er der indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 34 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På
gården er 1 fast medhjælper.
ASKOVVEJ 41, "ØSTERGAARD",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386261.
FRANK LÆGSGAARD OLESEN,
gårdejer, født den 23.-9.-1960,
søn af Erna og Carlo Lægsgaard
Olesen.
F.L.O. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 22.-8.-1986 fra Svend
Knudsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
42 ha., heraf 1 ha. eng. Der er

forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1980, kostald, lade og maskinhus opført 1976
og ungdyrstald 1972, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 52 årskøer, 57 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaski
ne. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
ASKOVVEJ 43, "LYNGVANG",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386094.
ANDERS KJELDSEN AARUP,
gårdejer, født den 22.-7.-1949,
søn af Andrea og Christian Aarup, gift den 29.-12.-1973 med
Anna Kirstine Henriksen, hjem
mehjælper, født den 14.-12.-1951,
datter af Ingrid og Jens Henrik
sen. De har børnene: Jan, født
d. 16.- 10.-1973, Ina, født d.
22.-8.-1975, Hans, født d. 3.-10.1976 og Pia, født den 25.-8.-1980.
A.K.A. er specialarbejder og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1971 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 20,1 ha.
Det gamle stuehus er opført i 1928 og det nye i 1981, kostald opført 1928, maskinhus
1936, lade 1977 og staklade 1982. Gårdens besætning er på 10 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor,
plansilo til korn og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

AULUMVEJ 1, "NR. KJÆR", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438357.
NIELS EJNAR MOGENSEN, gårdejer, født den 14.-3.-1943, søn af Karen og Hans
Mogensen, gift den 27.-10.-1973 med Aase Andersen, advokatsekretær, født den
8.-7.-1952, datter af Ingrid og Marius Andersen. Parret har datteren Tina, født den
19.-6.-1976.
N.E.M. overtog gården den 1.-10.-1973 fra sin mor.
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15,1 ha., heraf 1 ha. eng. Der er
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1920 og re
staureret 1982, svinestalde opført
1974, 1975 og 1976, lade 1977 og
desuden er der gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på
100 årssøer, der sælges ca. 1.800
smågeise og 20 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
N.E.M. er medejer af Nørrekjær Minkfarm I/S. Farmen er beliggende på ejendommen
og den består af 3 haller bygget i 1986/87, der er 200 avlstæver. Ejendommen "Nr.
Kjær" drives sammen med "Fuglsang", Aulumvej 2.
AULUMVEJ 2, "FUGLSANG", VINDING, 7550 SØRVAD.
NIELS EJNAR MOGENSEN, omtales under Aulumvej 1.
N.E.M. overtog gården den 1.-1.-1965 fra Jens Pagh Mørup.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1973, kostald og lade opført 1930. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og ærter. Den drives
sammen med Aulumvej 1.

AULUMVEJ 4, "HVIRGEL", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438050.
EJNAR FRANDSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1926, søn af Anna Marie og Anders
Frandsen, gift den 4.-7.-1964 med Marie Sønderby, medhjælpende hustru, født den
15.-2.-1931, datter af Agnes og Vilhelm Sønderby. De har børnene: Anders, født d.
29.-6.-1965 og Agnes, født den 17.-7.-1971.
E.F. overtog gården d. 1.-8.-1963 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 63 ha., heraf 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1976, svinestalde opført 1928, 1958 og 1979,
lade 1928, maskinhus 1960 og staklade 1965, desuden er der indendørs køresilo. Gården
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

AULUMVEJ 6, "NR. THOUSTRUP",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438249.
MADS HOLK NIELSEN, gårdej
er, født den 31.-7.-1924, søn af
Hanne Mathilde og Peder Niels
en, gift den 1.-12.-1955 med
Anna- Lisse Poulsen, medhjælp
ende hustru, født den 25.-2.-1932,
datter af Anna og Johan Peder
Poulsen. Parret har børnene: Pe
der, født den 24.-8.-1956, Johan,
født den 23.-4.-1958 og Jens,
født den 1.-10.-1963.
M.H.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-8.-1963 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 0,5 ha. plantage.
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lade opført 1911, maskinhus 1964. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der produceres
ca. 110 slagtesvin, desuden er der 6 ammekøer, 4 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

AULUMVEJ 8, "SDR. THOUSTRUP", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr. 97-438306.
EGON PEDERSEN, gårdejer, født
den 14.-11.-1945, søn af Marie
og Henry Pedersen,
gift den 31.-10.-1969 med Elisa
beth Nicolaisen, hjemmesygeple
jerske, født den 27.-9.-1946, dat
ter af Hedvig og Nicolai Nicolai
sen. Parret har børnene: Ivan,
født den 23.-1 1.-1973, Helle,
født den22.-5.-1975 og Hans,
født den 2.-4.-1979.
E.P. har været på Lægård Landbrugsskole, han er kirkeværge ved Vinding Kirke. Han
overtog gården den 1.-5.-1973 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 62 ha., heraf 5,5 ha. skov, der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1983, kostald og lade 1966, maskinhus 1974 og svinetald 1977.
Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, indvendig tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

AULUMVEJ 10, "NY THOUSTRUP", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438532.
ARNE HOFFMANN, gårdejer,
født den 28.-11.-1945, søn af
Karen og Henrik Hoffmann, gift
den 20.-9.-1969 med Inger-Marie
Christensen, sygehjælper, født d.
8.-9.-1947, datter af Signe og
Christian Christensen. De har
børnene: Randi, født d. 6.-11.-1970,
Mona, født den 10.-5.-1973, Tri
ne, født den 7.-8.-1977 og Søren,
født den 29.-1.-1982.
A.H. er murerarbejdsmand. Han overtog gården den 1.-5.-1978 fra Karla Pedersen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,9 ha., heraf 0,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1982, kostald og lade opført 1939, maskinhus
1979 og minkhaller, ialt 6 stk., 1984-88. Minkbestanden er på 450 avlstæver. Der er 1
traktor og 1 fodermaskine.

AULUMVEJ 14, "ØSTER VEJVAD", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438668.
KIRSTEN KNUDSEN og JENS-BERNHARD KNUDSEN, gårdejere.
J.B.K. er født den 9.-9.-1961, søn af Elly og Peder Knudsen, gift den 2.-8.-1986 med
Kirsten Sønderby, hospitalslaborant, født den 5.-7.-1964, datter af Elisabeth og Peder
Sønderby.
J.B.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1986

fra Krista og Eigil Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostald 1978, maskinhus 1985 og kalvestald 1989, desuden er
der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 80 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 fast medhjælper.
BAUNSGÅRDVEJ 1, ASKOV MARK, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386438.
FREDE INGEMANN VÆGGEMOSE, gårdejer, født den 30.-1.-1952, søn af Martha og
Chr. Christensen, gift den 17.-12.-1983 med Lisbeth Kristensen, kontorassistent, født
den 19.-9.-1958, datter af Else og Arne Kristensen. Parret har børnene: Maja, født
den 9.-2.-1983 og Heine, født den 21.-12.-1987.
F.I.V. overtog gården den 1.-12.-1975 fra Leth og Poulsen.
Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1982, svinestald opført 1900, lade og
maskinhus 1987, 6 minkhaller 1984-88 og staklade 1945. Gården drives som minkfarm
med en bestand på 600 tæver, desuden er der 3 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv
af blandet race. Salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandings
anlæg, 1 fodermaskine og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
BAUNSGÅRDVEJ 7, "KRABALLEGAARD", 6973 ØRNHØJ.
JOHN og GUNNAR BANG JEN
SEN, gårdejere.
J.B.J. er født den 13.-9.-1969,
søn af Mette Marie og Gunnar
Bang Jensen.
J.B.J. er husbondafløser og med
hjælper hos sin far. Gården blev
overtaget den 1.-4.-1981 fra J.
Ballisager & O. Krarup.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 42
ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er
3 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1989, maskinhus opført 1975. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
G.B.J. ejer også Løgagervej 31.
BIRKMOSEVEJ 41, "LILLE MO
SEGAARD", TIMRING, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131586.
JOHAN BRUUN JENSEN, gård
ejer, født den 10.-2.-1929, søn
af Johanne og Adolf Jensen, gift
den 10.-5.-1968 med Doris Bruun
Larsen, børnehavelærervikar,
født den 9.-5.-1933, datter af
Kirstine Larsen.
J.B.J. har været på Gråsten
Landbrugsskole samt på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1961 fra sin mor.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der . er forpagtet 2,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1968, kostald opført 1939, spaltestald
1984, svinestald 1970 og maskinhus 1976/77, desuden er der gylletank. Gården drives
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og 40 slagtesvin. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri. På gården er 1 skole
dreng som medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
BIRKMOSEVEJ 42, "V. MOSEGAARD", 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131993.
UWE PETERSEN, gårdejer, født
den 15.-8.-1950, søn af Kristine
og Carl Petersen, gift den
21.-6.- 1975 med Lone Danielsen,
medhjælpende hustru, født den
1.-2.- 1954, datter af Kamma og
Christian Danielsen. Parret har
børne ne: Lisa, født den 21.-1.-1977,
Susanne, født den 1.-2.-1979 og
Jan, født den 13.-8.-1982.
U.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1974 fra
Elisabeth Sivebæk.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er frasolgt 1 ha., 1 ha. er eng. Der er for
pagtet 92 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1982, svinestalden fra 1915 er moderniseret
1974-78, nye stalde opført 1977, 1979, 1981 og 1983, det er henholdsvis farestald,
drægtighedsstald, klimastald, samt ung- og slagtesvinestald, desuden er der lade opført
1980, maskinhus 1984, foderhus 1975 samt gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 160 årssøer, der sælges ca. 3.300 smågrise og 2.700 slagtesvin, desuden er
der en minkbestand på 700 tæver, der produceres 3.300 hvalpe årligt, desuden er der
pelsrum. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo og plantørreri. Der er 2 faste
medarbejdere.

BIRKMOSEVEJ 45, "MOSEGAARD", TIMRING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131547.
KAJ PEDERSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1942, søn af Kathrine og Holger Pedersen,
gift den 2.-10.-1965 med Sigrid Jensen, medhjælpende hustru, født den 4.-10.-1940,
datter af Johanne og Adolf Jensen.
K.P. har indrettet en silofabrik på ejendommen, han har været på Hammerum Land
brugsskole og overtog gården i 1969 fra sine forældre. Gården har været i slægtens
eje i ca. 300 år.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52 ha., heraf 8 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1986, gamle staldbygninger er indrettet til
fabrik 1979-87, laden er fra 1976 og maskinhuset fra 1988. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
BIRKMOSEVEJ 50, "OVER VESTERGAARD", BIRKEMOSE-TIM- RING, 7480 VILD
BJERG, tlf. nr. 97-131746.
KAJ og EMANUEL HOLBØLL, gårdejere.
E.H. er født den 11.-1.-1944, søn af Maren og Axel Holbøll, Timring, gift den
25.-3.-1967 med Benthe Graversen, medhjælpende hustru, født den 15.-4.-1940, datter
af Dagny og Gravers Graversen, Ringkøbing. Parret har børnene: Jesper, født den
2.-3.-1968 og tvillingerne Lars og Per, født den 27.-5.-1973.
K.H. og E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. De overtog gården den 1.-8.1970 fra forældrene Maren og Axel Holbøll.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. skov og 2 ha.
eng. Desuden er der forpagtet 25 ha.
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opført 1974, kostalde 1917 og
1979, svinestald 1969, lade 1961
og maskinhus 1981, desuden er
der indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en
kvægproduktion på 72 årskøer, 70
ungdyr og 35 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden produceres
650 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og græsfrø. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, 1 rendegraver, indvendig tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
"Over Vestergaard" drives sammen med "Usseltoft", Birkmosevej 53.
BIRKMOSEVEJ 52A, BIRKMOSE,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-132145.
PETER NOTHLEV, gårdejer,
født den 27.-11.-1948, søn af
Nora og Svend Rasmussen, Kø
benhavn, gift den 5.-8.-1972 med
Marie Nothlev, pædagog, født d.
12.-5.-1949, datter af Rosa og
Laur. Lausen, Flauenskjold. Par
ret har børnene: Janus, født den
11.-2.-1976, Kristoffer, født den
3.-6.-1979 og Nikolai, født den
1.-10.-1981.
P.N. er ergoterapeut, han har været på gartnerskole i Charlottenlund. Han overtog
gården den 15.-4.-1986 fra Chr. 0. Madsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 23 ha., der er 5,5 ha eng.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1972,, kostald opført 1926, lade 1950, og
maskinhus 1970. Gården har en ammekobesætning på 8, 8 ungdyr og 4 slagtekalve,
dels af blandet race og dels Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, indvendig kornsilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
BIRKMOSEVEJ 53, "USSELTOFT", BIRKMOSE-TIMRING, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-133253.
KAJ og EMANUEL HOLBØLL, gårdejere.
K.H. er født den 4.-1.-1947, søn af Maren og Axel Holbøll, gift den 7.-7.-1984 med
Elna Danielsen, plejehjemsassistent, født den 30.-11.-1955, datter af Kamma og Chr.
Danielsen, Finderup. Parret har børnene: Poul, født den 31.-1.-1985 og John, født den
15.-4.-1987.
Brødrene K.H. og E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. De overtog gården
den 1.-4.-1976 fra Johannes Chr. Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1985, kostald og svinestald opført 1945, lade
1958 og maskinhus 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter og græsfrø. Der er 1 plansilo og varm og kold lufts tørreri. Gården
drives sammen med "Over Vestergaard", Birkmosevej 50.
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BIRKMOSE, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131726.
CARLO MELDGAARD MADSEN,
gårdejer, født den 18.-1.-1941,
søn af Signe og Mads Kristian
Madsen, Birkmose, gift den 3.-6.1967 med Alice Bonde Nielsen,
textilarbejder, født den 31.-7.1942, datter af Astrid og Tage
Bonde Nielsen. Parret har børne
ne: Henrik, født den 14.-5.-1970,
Dorthe, født den 19.-11.-1972 og

Morten, født den 12.-10.-1976.
C.M.M. overtog gården den 31.-12.-1969 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 4,5 ha. eng og
lignende.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1987, kostald og svinestald opført 1906 og
restaureret 1970, lade opført 1906, maskinhus 1975, indendørskøresilo og foderhus
1982. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer og 35 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 4 hopper af racen Dansk Varmblod. Der er 4 traktorer, indvendig
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til høst.
BIRKMOSEVEJ 63, "SKOVSBJERG",
BIRKMOSE, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131721.
GUNNAR NØRLUND THORKILD
SEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1935,
søn af Petrea og Jakob Thorkild
sen, gift den 28.-5.-1966 med
Karen Margrethe Pedersen, med
hjælpende hustru, født den 7.10.-1933, datter af Elna og Pe
der Chr. Pedersen, Idom. Parret
har børnene: Linda, født den
30.-5.-1967 og Birgit, født den
18.-9.-1968.
G.N.T. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
10.-11.-1965 fra Trøstrup Jørgensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1977, kostald og lade opført 1952, svinestald
1969 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 10
ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 150 slagtesvin. Der er
2 traktorer, indvendig tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til høst.

BIRKMOSEVEJ 65, BIRKMOSE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131951.
NIELS GRØNNING VESTERAGER, gårdejer, født den 25.-11.-1914, søn af Marianne og
Niels Vesterager, Simmelkær, gift den 10.-9.-1940 med Edel Kristensen, medhjælpende
hustru, født den 12.-3.-1920, datter af Vibeke og Sigvard Kristensen, Sunds. Parret har
børnene: Arne, født den 7.-4.-1943, Vera, født den 9.-6.-1946, Preben, født den
29.-10.-1949 og Inger, født den 22.-4.-1955.
N.G.V. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
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som stadig beboes af forældrene.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 19,5 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1975-85, kostald, svinestald og lade er fra
omkring 1890 og maskinhuset 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, indvendig tårnsilo samt kold og varm lufts tørreri.

BIRKMOSEVEJ 67, "TOTHAT",
BIRKMOSE, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-133317.
SVEND KIRK, gårdejer, født d.
8.-4.-1958, søn af Ingrid og Jo
hannes Kirk, Grønbjerg, gift den
19.-5.-1984 med Karin Hammers
høj Andersen, medhjælpende hu
stru, født den 25.-9.-1962, datter
af Annelise og Jørgen Andersen,
Mols. Parret har børnene: Ditte,
født den 13.-2.-1985 og Trine,
født den 24.-7.-1986.
S.K. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1983
fra Karl Kjeldsen.
Ejendomsskyld 2.410.000. Areal 12 ha., heraf 4 ha. eng og lignende. Der er forpagtet
10 ha.
Stuehuset er opført 1830 og restaureret 1973, svinestalde opført 1979, 1981, 1983 og
1986, maskinhus 1985 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på
280 årssøer, der sælges ca. 5.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
BJERREGÄRDVEJ 41, BJØRNKJÆR", 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131362.
ARNE MØLLER, gårdejer, født
den 10.-12.-1939, søn af Elisabet
og Holger Møller, han blev gift
den 7.-10.-1967 med Bodil Houe,
lærer, født den 3.-5.-1936, dat
ter af Anna og Mads Houe. Par
ret har sønnen Niels, født den
19.-7.-1974.
A.M. overtog gården den 1.-7.1968 fra Jørgen Søndergaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 8,2 ha. frijord. Desuden er der
forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald 1961, ungdyrstald 1976, lader 1976 og 1987 og ma
skinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps, fremavlskorn og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korn
tørreri.
BJERREGÄRDVEJ 44, "LERAGER", 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131933.
JOHANNES JENSEN, gårdejer, født den 15.-3.-1947, søn af Klara og Marinus Jensen.
J.J. overtog gården i 1976 fra sine forældre.
Areal 45 ha., heraf frasolgt 7 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914, kostald og svinestald er ligeledes fra 1914, svinestald 1952,
lade 1960 og maskinhus 1950. Gården drives med en kvægproduktion på 4 årskøer og
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50 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskin
station bruges til høst.
BJERREGÅRDVEJ 46, "AABJERG",
7480 VILDBJERG, tlf. 97-131336.
EJVIND GADE ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 14.-9.-1938,
søn af Harriet og Laurits Gade
Østergaard, gift den 20.-6.-1964
med Anna Jakobsen, syerske,
født den 31.-5.-1939, datter af
Jensine og Jakob Jakobsen. Par
ret har børnene: Carsten, født
den 3.-7.- 1966, Connie, født den
6.-5.-1969 og Lars, født den
4.-3.-1972.
E.G.Ø. har været på Vinding
Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1964 fra Egon Maul.
Areal 24 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1975/76, kostald 1955 og foderhus 1988. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

BLINDKILDEVEJ 2, VINDING,
7550 SØRVAD, tlf. 97-438504.
CARSTEN DAMGAARD KRIS
TENSEN, gårdejer, født den
27.-3.-1964, søn af Betty og
Jens Marinus Kristensen, gift
den 2.-4.-1988 med Eva Margrethe
Johansen, kontorassistent, født
d. 21.-3.- 1965, datter af Inga
og Peder Johansen. Parret har
fået en søn, født den 16.-1.-1989.
C.D.K. er traktorfører og har
været på Hammerum Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-9.-1988 fra Inge Hebsgaard.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 9,4 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1983, kostald opført 1903, haller 1985 og 1986
samt maskinhus 1986. Gårdens besætning er på 20 slagtesvin, 3 får og 1 vædder.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Maskinstation bruges til høst.

BLINDKILDEVEJ 4, "NY VEJVAD",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438497.
LARS VESTERGAARD MIKKEL
SEN, gårdejer, født den 28.-8.1962, søn af Gerda K. og Niels
Ingvard Mikkelsen, gift den 14.7.-1984 med Kirsten Kienke Jør
gensen, medhjælpende hustru,
født den 24.-9.-1962, datter af
Karen og Jeppe Bloch Jørgensen.
Parret har børnene: Tina, født
den 26.- 2.-1986 og Anette, født
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L.V.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1982 fra
Peder Blindkilde.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1987, kostald, svinestald og lade opført 1916,
8 minkhaller er bygget 1983-87. Gården drives som minkfarm med en bestand på 850
avlstæver, desuden er der 2 får + opdræt og 2 avlshopper. Der er 1 traktor, 1 foder
maskine, halmfyr og eget pelseri. På gården er 1 fast medhjælper og der er 7 mand
ansat i pelstiden.

BLINDKILDEVEJ 5, "BÆKKESUND", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438235.
ANDERS KAMP JENSEN, gårdejer, født den 1.-12.-1930, søn af Johanne og Niels
Kamp Jensen, gift den 15.-6.-1954 med Anna Blindkilde, husmor, født den
10.-12.-1932, datter af Karen og Kresten Blindkilde. Parret har børnene: Ib, født den
6.-6.-1956, Niels, født den 6.-3.-1959 og Poul Erik, født den 4.-4.-1965.
A.K.J. er savskærer og smed, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-5.-1954 fra sin svigermor, Karen Blindkilde. Areal 20 ha., heraf
tilkøbt 6,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1970, kostald opført 1958, svinestald 1960,
staklade 1958, maskinhus 1956, desuden er der smedeværksted fra 1977 og savværk fra
1982. På gården er der 3 traktorer, 1 drejebænk og 1 langtømmersav, desuden er der
kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Ejendommen drives som smedeværksted
og savværk.

BLINDKILDEVEJ 8, "BLINDKILDE", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438233.
PEDER BLINDKILDE, gårdejer, født den 21.-5.-1939, søn af Karen og Kresten
Blindkilde, gift den 15.-10.-1966 med Rigmor Kokholm, hjemmesygeplejerske, født den
28.-12.-1944, datter af Dagny og Chr. Kokholm. Parret har børnene: Flemming, født
den 5.-4.-1967, Pia, født den 24.-3.-1969, Anne-Mette, født den 30.-5.-1974 og
Merete, født den 23.-3.-1976.
P.B. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-10.-1965 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation.
Areal 100 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 7,7 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1963, ungdyrstald 1974, sostald 1969, sostald og
klimastald 1982, renoveret ungsvinestald, slagtesvinestald og farestald opført 1988,
svinestald 1923, lade 1963, maskinhuse 1962, 1972 og 1976, desuden er der indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt, desuden er der 30 ungkreaturer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er rasp, ærter og pillegræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner, 1 gummiged, gastæt kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1
fast medhjælper. P.B. ejer også parcelhuset på Blindkildevej 7.
BLUCHERSVEJ 2, "VESTERVIG", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137004.
ORLA KRISTIAN HERMANN JENSEN, gårdejer, født den 6.-2.-1943, søn af Marta og
Henry Georg Jensen, Øster Hornum, bor sammen med Aase Nielsen, strikker, født den
21.-10.-1948, datter af Vera og Regnar, Vrads.
O.K.H.J. er svejser. Han overtog gården den 1.-6.-1970 fra Bent Nielsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1955, lade 1920, lagerhus 1948 og maskinhus 1971.
Gården har en ammekobesætning på 2 køer, 8 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race.
Der er 1 traktor.

BOELSGÄRDVEJ 3, "NY BOELSGAARD", BOELSGAARD, 7480 VILDBJERG.
KORNA og JOHANNES JENSEN, gårdejere, omtales under Nyborg Huse 4.
K.J. og J.J. overtog gården den 1.-8.-1988 fra Christian Nyholm.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 19,9 ha.
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"Ny Boelsgaard"s stuehus er opført 1906, kostald 1957, hønsehus 1955, lade 1906 og
maskinhus 1980. Gården drives med erhvervsmæssig duehold. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og plansilo. Gården drives
sammen med Nyborg Huse 4, Nøvling.

BOELSGÅRDVEJ 6, "GL. BOELSGAARD", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf.97-137094.
VERNER SØNDERGAARD ANDERSEN, gårdejer, født den 8.-12.-1924, søn af Mette
Kirstine og Christian Andersen, gift den 21.-4.-1957 med Gerda Jensen, specialarbej
der, født den 17.-8.-1937, datter af Inger Marie og Jens Peder Jensen, Kollund. Parret
har børnene: Anders Christian, født den 24.-3.-1959, Jens Michael, født den 6.-1.-1962
og Klaus, født den 17.-5.-1967.
V.S.A. overtog gården den 1.-4.-1957 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 20 ha., der er tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført før 1790 og restaureret 1974, kostald opført 1924, hestestald
omkring 1800 og lade 1925. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 4
ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 140 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor og kornsilo.
Maskinstation bruges til høst.
BORMOSEVEJ 4, "BORMOSE", BORMOSE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131593.
FINN CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under Videbækvej 31, Vildbjerg.
F.C. overtog gården den 15.-11.-1987 fra Peter Thougstrup.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 52 ha.
Der er ikke noget stuehus på ejendommen, svinestaldene er opført 1930 og 1945 og
lade 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter
og hvede. Gården drives sammen med Videbækvej 31.
BORMOSEVEJ 8, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-132564.
CHARLES MADSEN, gårdejer,
født den 13.-8.-1954, søn af Ket
ty og Hans Chr. Madsen, gift den
1.-2.-1974 med Susanne Ander
sen, slagteriarbejder, født den
6.-2.-1955, datter af Oda Ander
sen. Parret har børnene: Pernille,
født den 3.-5.-1974, Flemming,
født den 12.-6.-1976 og Helle,
født den 28.-5.-1982. C.M. over
tog gården den 23.-6.-1979 fra
Conrad Nielsen og Gerdt Jensen. Ejendomsskyld 390.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret 1984, den gamle stald er renoveret
udvendig omkring 1970, lade opført 1953/54. Gårdens besætning er på 2 Nordbakker og
3 ponier. Der er 1 traktor og halmfyr.

BORMOSEVEJ 10, "NY KJÆRGAARD", NAJBJERG, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-132115.
ERLING JESSEN, gårdejer, født
den 10.-8.-1943, søn af Mary og
Ejner Jessen, gift den 15.-7.-1972
med Ellen Margrethe Olesen, læ
rer, født den 30.-11.-1948, dat
ter af Viola og Martin Olesen.
Parret har børnene: Anne Mette,
født den 19.-10.-1973, Lars Bo,
født den 30.-10.-1978 og Lene
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Erling Jessen overtog gården den 1.-10.-1968 fra Niels Mikkelsen.
Areal 10 ha., der er frasolgt 4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1909 og renoveret udvendig i 1975, garagen opført 1977.
BREDKJÆRVEJ 1, NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137202.
NIELS KRISTIAN FUSAGER, gårdejer, født den 28.-9.-1965, søn af Jytte og Børge
Fusager, bor sammen med Lissi Bjerg Petersen, kontorassistent, født den 11.-8.-1960,
datter af Leif Bjerg Petersen.
N.K.F. er pelsdyravler. Han overtog gården den 1.-11.-1987 fra Helle Bæk Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 13,5 ha., der er 8 ha. eng og lignende. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1954, kostald 1942, svinestald 1965, 10 åbne minkhaller 1965, 1
lukket minkhal 1988 og foderhus 1988, desuden er der gylletank. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 900 avlstæver. Der er 1 fodermaskine og eget pelseri.
BREDKJÆRVEJ 5, "BREDKJÆR", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137033.
PEDER SØNDERBY, gårdejer, født den 8.-12.-1935, søn af Birgitte og Ejner Sønderby,
gift den 6.-2.-1960 med Elisabeth Skøtt, medhjælpende hustru, født den 29.-11.-1936,
datter af Thyra og Hans Skøtt. Parret har børnene: Jørgen, født den 22.-3.-1961,
Kirsten, født den 5.-7.-1964 og Torben, født den 24.-11.-1967.
P.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-12.-1959 fra
Chresten Agergaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf 15 ha. eng og lignende. Der er forpagtet
6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1945,
maskinhus 1975, desuden er der en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
55 årskøer, 55 ungdyr og 60 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og gastæt silo. På gården er 1 fast fodermester.

BROHUSVEJ 5, "DALGAARD", NØRREHEDE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-430113.
ANDREAS KNUDSEN, gårdejer, født den 17.-8.-1931, søn af Kirstine Magdalene og
Ernst Chr. Knudsen, gift den 30.-1.-1959 med Karen Ræder, medhjælpende hustru,
født den 14.-10.-1936, datter af Kirsten og M.O. Ræder. Parret har børnene: Lise,
Dan og Kit.
A.K. er cand.polyt. og lektor. Han overtog gården den 1.-10.-1972 fra Peder Sevgaard.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 11 ha. eng og
lignende.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1980, kostald, svinestald og lade opført 1937
og maskinhus 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter, korn og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
BROHUSVEJ 10, "BROHUS", NØRREHEDE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-430068.
JØRN DAMGAARD, gårdejer, født den 31.-7.-1951, søn af Poula og Jens Damgaard.
J.D. er traktorfører. Han overtog gården i 1969 fra Alfred Jepsen.
Areal 21 ha., heraf 8 ha. eng og lignende. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1983. På gården er der 1 traktor og markvandingsaniæg.

BÆKKELUNDVEJ 5, "HØLUND", RØDDING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131474.
JENS TJAGVAD MADSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1930, søn af Agnes og Kristian
Madsen, gift den 30.-3.-1962 med Edith Skov, husassistent, født den
14.-5.-1942,
datter af Stine og Søren Skov. Parret har børnene: Hanne, født den 28.-2.-1963,
Dagmar, født den 19.-1.-1965, Mona, født den 5.-7.-1969, Søren Kristian, født den
25.-9.-1970 og Torben, født den 21.-6.-1980.
J.T.M. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
24,7 ha. Desuden ejer E.M. 9 ha.
frijord til en værdi af 180.000.
Frijorden drives sammen med ej
endommen.
"Hølund"s stuehus er opført 1914
og restaureret 1975, svinestald
og maskinhus opført 1975, lade
1910 og silohus 1983, der er
desuden indendørs køresilo og gyl
letank. Gården drives med en
svineproduktion på 14 årssøer,
der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts
tørreri.

BÆKKELUNDVEJ 9, "VALLERUP", RØDDING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131249.
LAURITS BRO HANSEN, gårdej
er, født den 6.-7.-1914, søn af
Karoline og Chresten Bro Han
sen, gift den 10.-7.-1965 med
Harriet Møller, husmor, født den
17.-6.-1917, datter af Emma og
Johannes Hauptmann Møller.
L.B.H. overtog gården den 1.-7.1952 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 19 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald og lade 1858, maskinhus 1952, 2 stak
lader 1958-60. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 180 stk. årligt. Der er 3
traktorer, indvendig tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
BÆKKELUNDVEJ 11, "HORNS
HØJ", RØDDING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-133156.
HOLGER KRISTENSEN, gårdejer,
født den 18.-9.-1935, søn af Kla
ra og August Kristensen, gift den
1.-11.-1959 med Kaja Damgaard,
medhjælpende hustru, født den
10.-3.-1936, datter af Inger Ka
trine og Robert Damgaard. Par
ret har børnene: Erik, født den
1.-1.-1961, Karsten, født den
16.-8.-1963, Ole, født den 8.-7.1966, Poul, født den 4.-7.-1972 og Peder, født den 3.-7.-1973.
H.K. overtog gården den 1.-2.-1982 fra Jens Christian Juulsgaard.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 27,3 ha.
Stuehuset er opført 1987, drægtighedsstald 1923, farestald, gyltestald, fravænningsstald og lade 1975, maskinhus 1979, klimastald 1984 og foderhus 1923, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 200 årssøer, der sælges ca.
3.900 smågrise og 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, indvendig tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er
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DAMSTRUPVEJ 2, "UDSTRUP", SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386173.
HANS BJERG BERTHELSEN, gårdejer, født den 27.-4.-1925, søn af Ane og Jørgen
Bjerg Berthelsen, gift den 14.-3.-1953 med Ingrid Ruth Pedersen, hjemmehjælper, født
den 9.-9.-1933, datter af Margrethe og Johan August Pedersen. Parret har børnene:
Ane Margrethe, født den 25.-9.-1958, Ole, født den 24.-11.-1959, Steen, født den
27.-10.-1961 og Leo, født den 7.-3.-1969.
H.B.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra
Harald Hounisen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1977, kostald og svinestald opført 1951,
maskinhus 1942 og 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plan
silo, kold og varm lufts tørreri samt halmfyr.
EGEBÆKVEJ 2, EGEBÆK, 7480 VILDBJERG.
RUTH og EMANUEL MØLLER, gårdejere, omtales under Egebækvej 6.
R.M. og E.M. overtog gården i 1985 fra Viggo Johansen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført 1937 og lade 1947. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af raps og ærter. Den drives sammen med Egebækvej 6.
EGEBÆKVEJ 3, "LILLE KIRKE
BJERG", EGEBÆK, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-137093.
NIELS DIDRIKSEN, gårdejer,
født den 3.-6.-1930, søn af Mar
grethe og Peder Didriksen, Ege
bæk, gift den 26.-5.-1956 med
Gerda Poulsen, husassistent, født
den 3.-7.-1933, datter af Andrea
og Kristian Poulsen, Timring. Par
ret har børnene: Inger, født den
6.-12.-1958 og Peder, født den
21.-2.-1962.
N.D. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-2.-1956 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 12,3 ha., der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1979, kostald og svinestald opført
1952, lade 1930 og maskinhus 1981, der er udendørs køresilo. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 årskøer, 3 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen RDM, svineproduktionen er på 5 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
EGEBÆKVEJ 6, "EGEBÆK", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. nr. 97-137176.
RUTH og IMMANUEL MØLLER, gårdejere.
R.M. er født den 3.-10.-1935, datter af Asta og Hans Hansen, gift den 5.-9.-1959 med
Immanuel Møller, konsulent, født den 23.-9.-1932, søn af Margrethe og Valdemar
Møller. Parret har datteren Sussi, født den 13.-8.-1974.
R.M. er uddannet sygeplejerske. I.M. har været på Landbohøjskole. De overtog gården
den 1.-3.-1972 fra Ånders Krogstrup.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 48 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1974, svinestalde 1947, 1954, 1973, 1974, 1975 og 1978, lader 1954
og 1972, maskinhus 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduk-
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res ca. 2.500 slagtesvin årligt,
desuden er der 5 avlshopper +
opdræt, alle Islandske heste. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 3 traktor
er, 1 mejetærsker, plansilo, gas
tæt silo, varm og kold lufts tør
reri, halmfyr, der anvendes
staldvarme til opvarmning af
stuehuset og der er anparter i
vindmøller. På gården er 1 fast
medhjælper. "Egebæk" drives

sammen med Egebækvej 2.

EGEBÆKVEJ 10, "EGEBJERG", EGEBÆK, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137156.
PAUL HESSEL, gårdejer, født den 18.-12.-1938, søn af Helga og Andre Hessel, gift
den 6.-2.-1976 med Conny Olsen, kontorassistent, født den 22.-5.-1945, datter af
Magna og Holger Olsen. Parret har datteren Susanne, født den 10.-3.-1965.
P.H. er specialarbejder. Han overtog gården den 15.-8.-1970 fra Jens P. Lund Chris
tensen.
Ejendomsskyld 1.125.000. Areal 26 ha., heraf 5,5 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1956, spaltestald, lade og maskinhus 1977. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.

EGEBÆKVEJ 14, "KÆRSLUND", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137138.
POUL ERIK NYBORG, gårdejer, født den 15.-5.-1946, søn af Edith og Viggo Nyborg,
Nøvling.
P.E.N. er i bestyrelsen for Vestjysk Fåreavl, han er dommer for får ved ungskuer og
andre skuer. Han overtog gården den 31.-12.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2,5 ha. skov og 1
ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890, kostalde 1890 og 1979, lade 1890 og der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 45 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der 2 ammekøer, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Limousine. Fåreavlen består af 17 moderfår, 1 vædder af racerne Texel
og Hvidhoved Marsk. Der er 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg. På gården er 1
skoledreng til hjælp og maskinstation bruges til høst.
EGEBÆKVEJ 16, EGEBÆK, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137140.
KURT KRISTIANSEN, gårdejer, født den 15.-3.-1952, søn af Kamma og Henry Kri
stiansen, gift den 7.-3.-1981 med Linda Ebbesen, medhjælpende hustru, født den
15.-6.-1958, datter af Metha og Jens Chr. Ebbesen. Parret har børnene: Tonny, født
den 15.-12.-1980, Tanja, født den 15.-11.-1982 og Michael, født den 9.-5.-1986.
K.K. overtog gården den 1.-1.-1988 fra sine forældre, første halvdel købte han i 1979.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 1,5 ha. margi
naljord og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1988, kostald 1979, lade 1954 og maskinhus 1983, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 30 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
EGEBÆKVEJ 20, "SKOVLUND", EGEBÆK MARK, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137023.
EDGAR JENSEN, gårdejer, født den 21.-10.-1937, søn af Else og Marius Jensen, 0.
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Anna Olesen, medhjælpende hu
stru, født den 30.-12.-1947, dat
ter af Krista og Ole Olesen,
Vinding. Parret har børnene: Else
Marie, født den 2.-4.-1970 og
Randi, født den 14.-6.-1974.
E.J. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-10.-1967 fra Marius Østergaard.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
38 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
"Skovlund"s stuehus er opført 1915 og restaureret 1983, kostalde opført 1952 og 1970,
ungdyrstald 1975, lade 1915, maskinhus 1987, desuden er der udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 25
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2
traktorer, 1 indvendig tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
EJSINGKJÆRVEJ 1, "EJSINGKJÆR", 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131504.
JØRN ERRI, gårdejer og dyrlæge.
J.E. er dyrlæge i Ribe. Han overtog gården fra karl Kjær.
Areal 65 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1780 og restaureret 1988, kostald opført 1939, spaltestald 1978,
lade 1930, maskinhuse 1960 og 1982, desuden er der udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og fremavlshvede. Der er 3
traktorer, gastæt silo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til høst og Eigil Juhl er bestyrer på gården.

EJSINGKJÆRVEJ 5, "GODTHAAB",
EJSINGKJÆR MARK,
VILD
BJERG, tlf. 97-131257.
KRISTIAN SØBORG
KIRKEGAARD, gårdejer, født den 24.10.-1932, søn af Anders og Ma
rie Kirkegaard, gift den 22.-3.-1961
med Karen Dam, husmor og ren
gøringsassistent, født den 22.-3.1936, datter af Oline og Jens
Kristian Dam.
K.S.K. har været på Lægård og
Borris landbrugsskoler, hvor han
er uddannet som kontrolassistent. Han overtog gården den 7.-3.-1961 fra Charles
Aagaard, gården er oprindelig udstykket fra "Gyldenlund" i 1886.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 15,5 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1886 og 1927 og restaureret 1986, kostald opført 1974, slagtesvinestald 1975, lade 1920 og maskinhus 1970. Gårdens besætning er på 65 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og 1 indvendig tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
EJSINGKJÆRVEJ 6, EJSINGKJÆR, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131209.
SENIUS FALSIG, gårdejer, født den 13.-10.-1917, søn af Kirstine og Laust Falsig, gift
den 1.-8.-1943 med Alma Krogstrup, husmor, født den 18.-1.-1914, datter af Laura og
Peder Krogstrup. Parret har børnene: Aage, født den 21.-8.-1944, Laura, født den
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Senius Falsig er pensionist, han
har i 32 år været skraldemand i
Vildbjerg, dengang foregik det
med hestevogn. Han overtog går
den den 1.-11.-1947 fra sine for
ældre, som fik den i 1909.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 10
ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1903 og
restaureret 1972, kostald opført 1961 og maskinhus 1966. Der produceres ca. 80
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. På gården er der
1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

EJSINGK JÆRVEJ 7, "VESTERHOLM", EJSINGKJÆR, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131857.
KRISTIAN BLINDKILDE, gårdej
er, født den 21.-5.-1937, søn af
Karen og Kresten Blindkilde,
gift d. 30.-9.-1958 med Ingrid Pe
dersen, husmor, født d. 29.-9.1938, datter af Anna og Aage
Pedersen. Parret har børnene:
Dorit, født den 22.-7.-1959, Jan,
født den 2.-3.-1962, Lone, født
den 17.-11.-1964 og Lars, født
den 20.-2.-1971.
K.B. er chauffør. Han overtog gården den 1.-6.-1958 fra
Ejendomsskyld 470.000. Areal 10,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og restaureret 1972, kostald
maskinhus 1974. Der produceres ca. 100 slagtesvin årligt.
afgrøder er ærter og korn. På gården er der 1 traktor
bruges til høst.

Jens Hallundbæk Pedersen.
opført 1880, lade 1936 og
Planteproduktionens salgs
og halmfyr. Maskinstation

EJSINGKJÆR VEJ 8, EJSINGKJÆR,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-131469.
KRISTIAN VAGNER PEDERSEN,
gårdejer, født den 26.-5.-1928,
søn af Else Marie og Esper Peder
sen, gift den 30.-11.-1957 med
Annelise Nielsen, sygehjælper,
født den 21.-1.-1934, datter af
Marie og Anders Peder Nielsen.
Parret har børnene: Else Marie,
født d. 29.-4.-1959, Margit, født
d. 26.-10.-1960, Grete, født d.
11.-12.-1962, Espen, født den 6.-4.-1964 og Kirsten, født den 8.-4.-1970.
K.V.P. overtog gården den 1.-11.-1957 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1972, slagtesvinestald og lade opført 1950,
sostald 1954 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer,
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og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til
høst.

EJSINGKJÆRVEJ 9, EJSINGKJÆR, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131319.
KRISTIAN AGERGAARD, gårdejer, født den 18.-1.-1934, søn af Ellen og Andreas
Agergaard, gift den 17.-6.-1958 med Jenny Knudsen, husmor, født den 10.-11.-1932,
datter af Marie og Jens Knudsen. Parret har børnene: Birgit, født den 20.-10.-1958,
Elin, født den 5.-6.-1960, Henning, født den 16.-3.-1962, Jens, født den 23.-8.-1963,
Ellen, født den 10.-7.-1965 og Flemming, født den 9.-2.-1973.
K.A. har været på Hammerum Landbrugsskole, han byggede selv gården i 1958.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 44 ha. Der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1976, kostalde opført 1958 og 1978, slagtesvinestald 1967, lade 1958, maskinhus og gylletank 1978. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 53 årskøer og 52 ungdyr af racen SDM, desuden
produceres 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 indvendig plansilo og varm lufts
tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
EJSINGKJÆRVEJ 12, "FUGLSANG",
EJSINGKJÆR, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131237.
FILIP FUGLSANG, gårdejer, født
den 14.-3.-1949, søn af Petra og
Peder Pedersen, gift den 29.-5.1971 med Hanne Jepsen, hjemme
hjælper, født den 29.-7.-1949,
dat ter af Gerda og Andreas
Jepsen. Parret har børnene: Pe
der, født den 27.-9.-1972, Lene,
født den 18.-8.-1974, Anne-Marie,
født d. 28.-11.-1977 og Anders,

født den 5.-6.-1982.
F.F. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vildbjerg Hus
mandsforening. Han overtog gården den 28.-11.-1970 fra sine forældre, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1978, kostald, lade og foderhus opført 1972.
Der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 30 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri samt anpart i vindmøllelaug. På gården er 1
fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.
EJSINGKJÆRVEJ 15, "GYLDEN
LUND", EJSINGKJÆR MARK,
7480 VILDNBJERG, tlf. nr.
97-131130.
BENT ROSENLUND CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1934,
søn af Marie og Kresten Thyge
Christensen.
B.R.C. overtog gården d. 1.-6.1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der
er 6,5 ha. eng.
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opført 1911, spaltestald 1980, maskinhuse 1977 og 1987 samt staklade 1967. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 årskøer, 60 ungdyr og 20
slagtekalve af racerne Jersey og DRK. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der sælges
ca. 250 smågrise årligt. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1
indvendig plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Ejsingkjærvej
21.

EJSINGKJÆRVEJ
16 , "NØR
GAARD", EJSINGKJÆR, 7480
VILDBJERG.
VILDBJERG NØVLING MENIG
HEDSRÅD, forpagter AKSEL BIS
GÅRD, født d. 7.-7.-1958, søn af
Ingrid og Ernst Bisgård, gift d.
3.-9.- 1983 med Kerstin Jesper
sen, medhjælpende hustru, født
den 3.- 11.-1959, datter af Aase
og Lars Brandborg Jespersen. Par
ret har børnene: Maria, født den
28.-9.-1984, Sara, født d. 26.-4.1987. A.B. har været på Hammerum og Borris landbrugsskoler. Han forpagtede gården
den 1.-3.-1985.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er restaureret 1974, kostald, slagtesvinestald og lade opført 1965, maskinhus
1950 og foderhus 1985, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race,
desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri samt anpart i
vindmølle. På gården er 1 skoledreng til hjælp og maskinstation bruges til høst.
EJSINGKJÆRVEJ 17, EJSINGKJÆR
MARK, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-133209.
JOHN ANDERSEN, minkavler,
født den 9.-10.-1937, søn af No
ra og Andreas Andersen, gift
den 29.-3.-1968 med Ebba Kjær,
sygehjælper, født den 8.-7.-1938,
datter af Alma og Borup Kjær.
Parret har børnene: Jesper, født
den 8.-8.-1968, Søren, født den
15.-9.-1969 og Birgitte, født den
31.-12.-1970.
J.A. overtog gården den 1.-9.-1982 fra Flemming Dyhr.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1982, 4 minkhaller er opført 1983, 1984 og
1985, foderhal 1988 og lade 1912. Gårdens minkbestand er på 500 tæver og 100
hanner. Der er 1 fodermaskine og laden er ombygget til pelseri.
EJSINGKJÆRVEJ 18, "NY MOSEGAARD", EJSINGKJÆR MARK, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131179.
JOHANNES BAK, gårdejer, født den 22.-7.-1923, søn af Edel og Peder Bak, gift den
16.-1.-1954 med Oda Pedersen, husmor, født den 3.-2.-1930, datter af Ellen og Ejnar
Pedersen. De har børnene: Inga, født den 25.-10.-1961 og Ellen, født den 5.-4.-1963.
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Johannes Bak har været på Has
lev Landbrugsskole. Han overtog
gården den 11.-6.-1968 fra Jens
Engelbrecht.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 17
ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1914 og re
staureret 1975, kostald opført
1961, svinestald 1920, lade 1961
og maskinhus 1950. Gården dri
ves med en svineproduktion på
300 slagtesvin. Planteproduktion
ens
salgsafgrøder er raps og
ærter.
Der er 2 traktorer, plansilo, og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
EJSINGKJÆRVEJ 21, "RUGBJERG", EJSINGKJÆR MARK, 7480 VILDBJERG.
BENT ROSENLUND CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under Ejsingkjærvej 15.
B.R.C. overtog gården den 13.-5.-1987 fra Bent Jensen.
Ejendomsskyld ca. 400.000. Areal 8,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1970, kostald og lade opført 1910 og
maskinhus 1952. Gården drives sammen med "Gyldenlund", Ejsingkjærvej 15.

EJSINGKJÆRVEJ 23, "ENGHOLM",
POGAGER, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131398.
JENS CHRISTIAN ABILDSTRUP
BÆKGAARD, gårdejer, født den
21.-8.-1949, søn af Gudrun og
Aage Bækgaard, han blev gift d.
21.-8.-1971 med Elna Stampe
Jensen, hospitalslaborant, født
den 2.-12.-1949, datter af Anna
og Otto Stampe Jensen. De har
børnene: Sten, født d. 21.-2.-1972,
Svend, født den 5.-8.-1973, John,
født den 19.-1.-1976, Lene, født den 14.-6.-1979 og Elin, født den 27.-7.-1985.
J.C.A.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-11.-1971
fra Kresten Skallebæk.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha., der er 2 ha. eng. Des
uden er der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1973, kostald opført 1928, lade 1943, maskin
hus og foderhus 1980, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer og 26 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der er 3 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, kornmagasin og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
EJSINGKJÆRVEJ 30, "NEB", EJSINGKJÆR, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131648.
BENT ABILDSTRUP, gårdejer, født den 15.-9.-1948, søn af Marie og Svend Abildstrup,
gift den 27.-5.-1972 med Irene Andersen, husmor, født den 13.-3.-1951, datter af
Karen og Mads Andersen. Parret har børnene: Christian, født den 9.-1.-1974, Linda,
født den 7.-7.-1976 og Henrik, født den 15.-4.-1980.
B.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-3.-1972 fra
Magnus Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1,5 ha. eng og 1,5
ha. plantage.

-396-

"Neb"s stuehus er opført 1866 og
restaureret 1977, kostald og fo
derhus opført 1978, kalvestald og
lade 1968 og maskinhus 1983,
desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på
30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 indvendig tårnsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

ELK3ÆRVE3 1, "TRØSTRUP HEDEGAARD", TRØSTRUP, 7480
VILDB3ERG, tlf. 97-161358.
NIELS BARSLUND NIELSEN,
gårdejer, født den 29.-6.-1929,
søn af Martine og Anders Niels
en, Timring, gift den 5.-10.-1962
med Anne Marie 3ensen, med
hjælpende hustru, født den
21.-7.-1927, datter af 3ohanne
og Adolf Bruun 3ensen, Timring.
Parret har børnene: Inga, født d.
10.-11.-1963 og Anders, født den
12.-5.-1967.
N.B.N. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-3.-1969 fra Karl Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 61 ha., heraf 5,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1928, svinestald og lade 1910 samt maskinhus 1980.
Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 indvendig kornsilo, varm og kold lufts
tørreri. På gården er 1 søn medhjælper.

ELK3ÆRVE3 2, "GRANLY", TRØ
STRUP MARK, 7480 VILDB3ERG,
tlf. 97-161345.
SØREN BÆKGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født den 18.-1.-1950,
søn af Ellen og Peder Sørensen,
gift den 28.-12.-1976 med Bente
3ohanne Lægsgaard, sygehjælper,
født den 31.-3.-1957, datter af
Marie og Herluf Lægsgaard,
Grimstrup. Parret har børnene:
Tina, født den 8.-3.-1979, Brian,
født den 9.-11.-1981 og Peder,
født den 3.-10.-1986.
S.B.S. overtog gården den 1.-12.-1976 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,9 ha., heraf 2 ha. marginaljord. Der er forpagtet 77
ha.
Stuehuset er opført 1969 og restaureret 1986, kostald opført 1955, lade 1947, ma-
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skinhus 1977 og svinestald 1979. "Granly" drives med en svineproduktion på 65 årssøer,
der sælges ca. 1.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo til korn samt kold
og varm lufts tørreri.
ELKJÆRVEJ 3, "SDR. TRØSTRUP", ELKJÆR, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-161054.
BENT ELMER HANSEN, gårdejer, født den 26.-6.-1945, søn af Hilda og Karl Evald
Hansen, Ørre, gift den 29.-6.-1968 med Inge-Lis Laursen, medhjælpende hustru, født
den 25.-6.-1949, datter af Inger og Emil Laursen, Skjern. Parret har børnene: Torben,
født den 14.-12.-1968, Brian, født den 15.-2.-1974 og Jesper, født den 8.-5.-1977.
I.L.L. er medlem af Skolenævnet.
B.E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1968
fra Jens Chr. Elmholt.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1979, kostald og lade opført 1920, svinestald
1977 og maskinhus 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 60
årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, indvendig tårnsilo, varm lufts
tørreri, staldvarme bruges til opvarmning af stuehuset og der er anparter i vindmølle.
På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.

ELKJÆRVEJ 5, "ELKJÆR", TRØ
STRUP MARK, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-161341.
JENS JAKOB ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 20.-2.-1958,
søn af Kirstine og Jakab Østergaard, gift den 27.-6.-1987 med
Nina Stovnberg Hansen, fysiote
rapeut, født den 10.-5.-1960,
datter af Ellen og Børge Hansen.
Parret har sønnen Anders, født
den 19.- 5.-1988.
J.J.Ø. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-7.-1985 fra Theodor Pedersen.
Areal 62,5 ha.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1987, 4 svinestalde er bygget i 1976, 3 kli
mastalde i 1987, lade 1976 og maskinhus 1980, desuden er der gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 130 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, varm og kold lufts tør
reri, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 er fast medhjælper.
FELDBJERGVEJ 1, "VESTERGAARD", RØDDING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131136.
THOMAS LARSEN, gårdejer,
født den 13.-9.-1941, søn af Kir
sten Marie og Kristian Larsen,
gift den 19.-3.-1966 med Anneli
se Andersen, syerske, født den
2.- 9.-1941, datter af Marie og
Lars Andersen. Parret har bør
nene: Christian, født den 12.-12.1966, Henrik, født d. 7.-9.-1968
og Gitte, født den 7.-11.-1972.
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overtog gården den 1.-8.-1977 fra forældrene.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 49,5 ha.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1978, svinestald opført 1960 og ændret i 1978,
lade opført 1941, maskinhus 1975 og 1982, desuden er der gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt, desuden er der 7 dådyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frø og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, 2 plansiloer og varm lufts tørreri. Der er
1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Røddinglundvej 14, (42 ha.)
samt 11 ha. frijord i Ørnhøj.
FELDBJERGVEJ 2, "LYNGHOLM",
RØDDING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-132110.
WERNER LYNGHOLMN MOGEN
SEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1918,
søn af Mette Kirstine og Alfred
Mogensen.
W.L.M. har været på Tommerup
Landbrugsskole, han er i bestyrel
sen for Vildbjerg Husmandsfore
ning. Han overtog gården i 1958
fra sine forældre.
Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 6,7

ha., der er 2,8 ha. skov. 14 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1948, kostald 1958, lade 1903 og maskinhus 1960. Gårdens besæt
ning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 hopper og 1
hingst af racen Nordbagger. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 plan
silo. Maskinstation bruges til høst. Al markarbejdet, bortset fra høst, klares med
hestene, møllen på fotoet blev fjernet i 1943.
FELDBJERGVEJ 7, "FELDBJERG",
RØDDING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131649.
ARNE BAKBO PEDERSEN, gård
ejer, født den 2.-3.-1945, søn af
Anna og Richard Bakbo Peder
sen, gift den 7.-5.-1971 med In
ga Olesen, lærer, født d. 3.-5.-1944,
datter af Meta og Ejvind Olsen.
Parret har børnene: Lars, født
den 24.-4.-1972 og Knud, født
den 6.-5.-1975.
A.B.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1971 fra Frits Scheel.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 48 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1983, kostald, svinestald og lade opført 1914,
maskinhuse 1964 og 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30
ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, indvendig tårnsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til udkørsel af ajle og ved ensilering af græs.
FELDBJEGVEJ 9, "NYBO", TIMRING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131664.
OLE KRABSMARK JAKOBSEN, gårdejer, født den 18.-4.-1939, søn af Marie og Jens
Jakobsen, gift den 12.-11.-1961 med Signe Jensen, postarbejder, født den 30.-11.-1941,
datter af Kirstine og Christian Jensen. De har børnene: Lone, født den 29.-4.-1962,
Jan, født den 10.-5.-1966, Per, født den 10.-11.-1972 og Inga, født den 13.-3.-1975.
O.K.J. er postbud, han har været på Lægård Landbrugsskole og overtog gården den
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Der er 2 traktorer,
jordvarmeanlæg.

1

16.-8.-1962 fra Peder Østergaard
Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
56 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der
er 10 ha. eng, skov og plantage.
Desuden er der forpagtet 20 ha.
"Nybo"s stuehus er opført 1896
og restaureret 1964-73, svinestald
opført 1956, maskinhus og silohus
1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 325 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og fremavlsbyg.
mejetærsker, indvendig tårnsilo, varm lufts tørreri samt

GALTMOSEVEJ 1, "HØJVANG",
GALTMOSE, 6973 ØRNHØJ, tlf.
97-386182.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født den 19.-8.-1925, søn af Ma
rie og Anders Nielsen, Holmsland,
gift d. 6.-1.-1952 med Katrine
Mouritsen, husmor, født den 2.4.-1926, datter af Ane og Mourits Mouritsen, Ørnhøj. Parret
har børnene: Birgit, født den
25.-11.-1952, Aage, født den
17.- 5.-1954, Jens Jørgen, født
den 6.-2.-1956, Henning, født den 12.-10.-1958 og Svend Erik, født den 9.-6.-1962.
K.N. er pedel i Ørnhøj. Han byggede selv gården i 1951.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha., heraf 1 ha. eng og lignende.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1974, kostald, svinestald og lade opført 1951,
maskinhus 1961 og kostald 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, korn og pillegræs. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og
plansilo. Maskinstation bruges til høst.
GALTMOSEVEJ 2, "GILBJERG",
GALTMOSE, 6973 ØRNHØJ.
EIGIL JAKOBSEN, omtales under
Galtmosevej 4.
E.J. overtog gården d. 3.-8.-1988
fra Jens Kongsgaard.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
42 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5
ha. skov.
Stuehuset er opført 1911 og re
staureret 1976, kostald opført
1960, svinestalden fra 1960 er
ændret til kvæg, spaltestald op
ført 1980, lade 1949, maskinhus 1975 og garage 1953. Gårdens besætning er på 28
ammekøer, 10 ungdyr og 55 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Gården drives sammen med Galtmosevej 4.
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6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386252.
EIGIL JAKOBSEN, gårdejer, født
den 4.-5.-1952, søn af Karen og
Aksel Jakobsen, Tvis, gift den
12.-7.-1980 med Vera Riber Han
sen, medhjælpende hustru, født
den 28.-12.-1957, datter af Vilja
Emily og Helge Jordfred Hansen,
Galtmose. Parret har børnene:
Gitte, født den 9.-4.-1980 og
Vinni, født den 24.-8.-1984.
E.J. overtog gården den l.-ll.1975 fra Kurt Hornum.
Ejendomsskyld 1.236.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10,2 ha., der er 2,5 ha. skov. Der
er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1987, kostald 1920, svinestald 1937, lade 1938, 19 minkhaller
1977-1987 og maskinhuse 1981 og 1984. Gården drives som minkfarm med 1.700 avls
tæver, desuden er der 3 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 2 fodermaskiner til mink, 1 bobeat,
plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr, desuden er der indrettet
eget pelseri i de gamle stalde. På gården er 2 faste medarbejdere og der bruges ma
skinstation til høst. Gården drives sammen med Galtmosevej 2.

GALTMOSEVEJ 12, "VESTENBJERG", GALTMOSE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386160.
PETER VOLDSGAARD, gårdejer, født den 20.-9.-1918, søn af Maren Johanne og Jens
Peder Voldsgaard.
P.V. er pensionist, han har været på Borris Landbrugsskole og overtog gården den
1.-3.-1946 fra Niels Rasmus Andersen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 24,9 ha., der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1945, kostald, svinestald og lade ligeledes fra 1945, maskinhus og
staklade 1953. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.
GALTMOSEVEJ 14, GALTMOSE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386160.
PETER, BØRGE, ARNE og VILLY VOLDSGAARD, gårdejere, sønner af Maren Johanne
og Jens Peder Voldsgaard.
P.V. bor på ejendommen, B.V. er vognmand og V.V. er lærer. Peter og Arne Volds
gaard har begge været på Lægård Landbrugsskole. Alle brødrene overtog gården i 1973
fra deres forældre, brødrene er 3. generation på gården, som i dag drives som I/S.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 38,1 ha.
Stuehuset er opført 1933, kostald, svinestald og lade ligeledes fra 1933, staklade 1940
og maskinhus 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 1 traktor, 1 plansilo og tårnsilo samt kold og varm lufts tørreri.

GRANLYVEJ 4, "GRANLY", VESTER TIMRING, 7480 VILDBJERG.
HENRY MORTEN RASMUSSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1923, søn af Charlotte
Gerhardine og Rasmus Rasmussen, gift den 2.-11.-1946 med Gerda Poulsen, husmor,
født den 19.-8.-1925, datter af Ane Kristine og Poul Chr. Poulsen. Parret har børnene:
Karen Marie, født den 19.-7.-1950, Anne-Marie, født den 31.-3.-1955, Niels Jørgen,
født den 8.-12.-1957 og Liselotte, født den 5.-1.-1961.
H.M.R. overtog gården den 20.-9.-1954 fra Astrid Østergaard.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 11,3 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1969, kostalde opført 1860 og 1964, svinestald
1964, lade 1934 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, indvendig tårn
silo, varm og kold lufts tørreri.
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ANDERS KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1927, søn af Maren M. og
Anders Kr. Andersen, Tarp, gift den 5.-11.-1952 med Else Sloth Poulsen, dagplejemor,
født den 11.-5.-1930, datter af Kirstine og Mads Poulsen, Uglev. Parret har børnene:
Anders, født den 13.-11.-1954 og Mads, født den 22.-5.-1958.
A.K.A. er tømrermester, han har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog
gården den 1.-11.-1952 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1980, kostalden fra 1904 er ændret til værk
sted i 1975, lade opført 1930 og maskinhus 1964 og 1981. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, samt varm og kold lufts tørreri. Der drives tømmervirksomhed fra gården.

GRIMSTRUPVEJ 3, "NY GRIM
STRUP", GRIMSTRUP, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131581.
TAGE MØLLER NIELSEN, gård
ejer, født den 15.-9.-1925, søn af
Petrine og Espen Nielsen, gift
den 16.-4.-1960 med Gudrun Riis
Jensen, tilskærer, født den 6.12.-1939, datter af Emilie og
Kristian Riis Jensen. De har bør
nene: Jonna, født den 26.-6.-1961
og Henning, født den 6.-6.-1965.
T.M.N. byggede selv gården i
1959. Ejendomsskyld 900.000. Areal 27 ha., heraf 10 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1959, kostald og svinestald ligeledes fra 1959 og maskinhus 1978.
Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 260 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, plansilo
og tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
GRIMSTRUPVEJ 8, "GRIMSTRUP MØLLE", GRIMSTRUP, VILDBJERG, tlf. 97-132509.
HELGE NIELSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1959, søn af Esther og Villiam Nielsen.
H.N. er firmafunktionær og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-5.-1988 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har
været i familiens eje siden den 28.-1.-1871.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 34 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1978, kostald opført 1916, svinetald og lade
1919 samt maskinhus 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 indvendig tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

GRIMSTRUPVEJ 11, "GRIMSTRUP
HEDEGAARD", GRIMSTRUP,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-132241.
KRISTIAN HOFFMANN, gårdej
er, født den 23.-11.-1962, søn af
Anne Marie og Holger Hoffmann,
Sinding, gift den 4.-4.-1985 med
Conny Poulsen, sygehjælper, født
den 9.-1.-1965, datter af Nanna
og Viggo Poulsen, Timring.
K.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. K.H. overtog
gården den 15.-1.-1985 fra Brian
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Kristiansen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 25,2 ha. og der er forpagtet 5 ha.
"Grimstrup Hedegaard"s stuehus er opført 1920 og restaureret 1984, kostalde opført
1920, 1955 og 1974, lade 1920 og maskinhus 1950, desuden er der udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og 60 ungdyr af
blandet race. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 minilæsser. På gården er 1
fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.
GRØNBJERGVEJ 12, ABILDÅ,
6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384210.
KNUD KJÆR SYLVESTERSEN,
gårdejer, født den 21.-11.-1932,
søn af Maren og Jens Sylvester
sen.
K.K.S. overtog gården den 1.-7.1979 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 450.000. Areal
10,4 ha. der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1890 og re
staureret 1974, kostalde opført
1956 og 1980, lade 1956 og maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på
20 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.

GRØNBJERGVEJ 14, "BÆKAGER",
ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-384125.
SVEND RICHARD NIELSEN,
gårdejer, født den 7.-6.-1932,
søn af Lise og Niels Dragsdal
Nielsen, gift den 16.-2.-1954
med Anna Sylvestersen, medhjælp
ende hustru, født den 12.-4.-1935,
datter af Maren og Jens Sylves
tersen. Parret har børnene: Er
na, født den 8.-6.-1954, Hanne,
født den 20.- 12.-1956, Niels,
født den 17.-3.-1960 og Bente, født den 5.-11.-1961.
S.R.N. overtog gården den 1.-10.-1959 fra Kristian Møller.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1962, kostald og svinestald opført omkring
1885 og tilbygget 1984, lade opført 1945 og maskinhus 1965. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og DRK.
Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

GRØNBJERGVEJ 19, ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384154.
SVEND KJÆR, gårdejer, født den 14.-8.-1919, søn af Asta og Jens Kjær.
S.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 14,5 ha. 5,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910, kostald ligeledes fra 1910, lade 1927 og maskinhus 1950.
Gården drives med en ammekobesætning på 7 ammekøer, 3 ungdyr og 5 slagtekalve
samt 1 avlstyr af racen Charolais. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
GRØNBJERGVEJ 20, "HEDEGAARD", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384080.
LAURIDS KVIESGÅRD, gårdejer, født den 5.-3.-1934, søn af Kristiane og Kristian

-403Kviesgaard, gift den 5.-8.-1956 med Hilda Marie Jeppesen, medhjælpende hustru, født
den 20.- 11.-1937, datter af Dusine og Karsten Jeppesen. Parret har børnene: Ib, født
den 16.-9.-1955, Svend, født den 27.-8.-1957, Berit, født den 23.-7.-1960, Flemming,
født den 22.-9.-1962, Bodil, født den 18.-8.-1966, Kaj, født den 11.-4.-1968 og Kar
sten, født den 12.-9.-1970.
H.M.J. døde den 19.-12.-1987.
L.K. har været på Nørre Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1956
fra Ludvig Nissen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 71,5 ha., heraf tilkøbt 36,5 ha., der er 1 ha. skov og 1
ha. eng. Desuden er der forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1963, svinestald 1964, sostald 1974, smågrisestalde
1979 og 1986, lade 1970 og maskinhuse 1966 og 1982. Gården drives med en svine
produktion på 300 årssøer, der sælges ca. 7.000 smågrise og 100 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, 1 rendegraver, plansilo samt tårnsiloanlæg og varm og koldt
lufts tørreri. På gården er 1 fast fodermester og 2 medhjælpere.

GRØNBJERGVEJ 21,
"LUNDGAARD", ABILDÅ, 6973 ØRN
HØJ, tlf. nr. 97-384041.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født den 24.-9.-1948, søn af Es
ter og Jakob Nielsen, gift den
12.-10.- 1974 med Gudrun Lar
sen, medhjælpende hustru, født
den 14.- 1.-1951, datter af Mar
tha og Vagn Larsen. Parret har
børnene: Claus, født den 5.-2.1978 og Helle, født den 19.-2.1982.

J.N. har været på Bygholm
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Videbæk Landboforening. Han overtog gården
den 1.-11.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 23,5 ha., heraf 2 ha. eng og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1983, kostald opført 1928, ungdyrstald 1976,
lade 1954, maskinhus 1980, roehus 1976 og desuden er der udendørs køresilo og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer
og 1 indvendig kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
GRØNBJERGVEJ 22, "BAKKEHØJ", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384161.
HOLGER THERKILDSEN, gårdejer, født den 19.-1.-1935, søn af Karen og Søren Therkildsen, gift den 21.-9.-1957 med Kirsten Brandstrup, medhjælpende hustru, født den
10.-9.-1938, datter af Kirstine og Vilhelm Brandstrup. Parret har børnene: Torben,
født den 12.-12.-1959, Birthe, født den 21.-1.-1964, Olav, født den 30.-6.-1967 og
Find, født den 11.-1.-1968.
H.T. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1957 fra
Karl Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 47 ha., der er 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade opført 1939
og maskinhus 1974. Der findes køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 120
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, indvendig tårnsilo og varm og kold
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Væggerskildevej 2, Videbæk Kommune.
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GRØNBJERGVEJ 23, "MOSEVANG", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384001.
LAUGE NIELSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1932, søn af Johanne Kirstine og Johannes
Nielsen, gift den 24.-3.-1956 med Elly Outzen, husmor, født den 27.-8.-1935, datter af
Mette Kirstine og Adser Outzen. Parret har børnene: Kaj, født den 15.-5.-1958, Bente,
født den 4.-4.-1960 og Henning, født den 7.-12.-1967.
L.N. overtog gården den 28.-3.-1956 fra Ole Pedersen.
Areal 24 ha., heraf tilkøbt 17,2 ha. og der er frasolgt 5,6 ha., 4 ha. er skov. Der er
bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1978, kostald, svinestald og lade opført 1961
og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 6 ammekøer, 4 ungdyr og 1 avlstyr af
racen Simmentaler. Der er 1 traktor og 1 tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
GRØNBJERGVEJ 29, "ELMELY", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384380.
BJARNE HØJRIS JENSEN, gårdejer, født den 6.-9.-1953, søn af Vera og Henry Jen
sen, gift den 1.-8.-1981 med Birgit Jacobsen, pædagog, født den 9.-6.-1958, datter af
Gerda og Jens Aksel Jacobsen. Parret har børnene: Lone, født den 1.-12.-1983 og
Anders, født den 5.-12.-1986.
B.H.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1983 fra
Laurits Løkkegaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Desuden er der forpagtet
40 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1987, kostalde er opført 1929 og 1972, ung
dy rstald 1985, lade 1961, maskinhus 1983 og desuden er der udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er
2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
På gården er 1 fast fodermester og 1 skolepige til hjælp og maskinstation bruges til
høst.
GRØNBJERGVEJ 31, "SKOVBRY
NET", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ,
tlf. 97-384160.
PETER MOSEKJÆR, gårdejer,
omtales under Rønbjergvej 33.
P.M. overtog gården d. 1.-4.-1963
fra Kresten Veje.
Ejendomsskyld 390.000. Areal
11,8 ha., hvoraf plantage 2 ha.
Stuehuset er opført 1911, kostald
1911, lade og lagerbygning 1986.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Der er 1 halmfyr. Gården drives sammen med Grønbjergvej 33.

GRØNBJERGVEJ 33,
"MOSE
LUND", ABILDÅ, 6973 ØRNHØJ,
tlf. 97-384160.
PETER MOSEKJÆR, gårdejer,
født den 29.-9.-1935, søn af Sørine og Peder Mosekjær Kristen
sen, gift den 2.-11.-1963 med
Esther Kristensen, medhjælpende
hustru, født den 2.-3.-1943, dat
ter af Ingenie og Johannes Kris
tensen. Parret har børnene: Git
te, født den 22.-11.-1966, Kim,
født den 16.- 2.-1976 og Steen,
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født den 18.-12.-1981.
Peter Mosekjær har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-4.-1960 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 19,2 ha., der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald 1957, svinestald 1978 og sostald 1979, lader 1959 og
1977 samt foderhus 1975, desuden er der gylletank. Ægteparret har selv bygget alle
bygningerne uden hjælp fra murer og tømrer. Gården drives med en svineproduktion på
100 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Desuden er der
opdræt af Australske Parakitter og tropefugle på ejendommen. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, korn og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården
drives sammen med "Skovbrynet", Grønbjergvej 31.
GÅRDBÆKVEJ 2, BIRKMOSE MARK, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132167.
MARINUS KRISTIAN LUNDAGER SØRENSEN, gårdejer, født den 25.-12.-1924, søn af
Kirstine og Thomas Sørensen, gift i 1952 med Ruth Ellen Jørgensen, husmor, født den
14.-1.-1932, datter af Marie og Jørgen Jørgensen. Parret har børnene: Flemming, født
den 4.-4.-1952 og Alf, født den 26.-8.-1959.
R.E.J. døde den 8.-8.-1968.
M.K.L.S. er smed. Han overtog gården den 1.-2.-1950 fra Niels Chr. Madsen, tidligere
havde M.K.L.S.'s bedstemor gården.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 4 ha. skov. Der er bortforpagte! 28 ha.
Stuehuset er opført 1870, kostald, svinestald og lade 1960 og maskinhus 1969. På
gården er der 1 traktor, 1 tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

GÅRDBÆKVEJ 3, "SIGHUS",
MØLDRUP HEDE, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-133083.
GUSTAV HESSELLUND JEPPESEN,
gårdejer, født den 23.-7.-1953,
søn af Johanne og Svend Jeppe
sen, gift den 28.-9.-1985 med
Mona Thomsen, sygehjælper, født
den 22.-7.-1956, datter af Ketty
og Thomas Thomsen. Parret har
datteren Mette, født den 24.-9.1986.
G.J.J. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra Hagelskjær.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1979, kostalde 1915, 1974 og 1978, lade. 1925, maskinhus 1950 og
desuden er der en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 70
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, indvendig tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården
er 1 fast medhjælper.
GÅRDBÆKVEJ 4, "GAARDBÆK", BIRKMOSE MARK, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131763.
THOMAS INGOLF SØRENSEN, gårdejer, født den 8.-9.-1925, søn af Marie og Aksel
Sørensen, gift den 14.-7.-1950 med Magda Jørgensen, husmor, født den 8.-4.-1930,
datter af Maren og Theodor Jørgensen. Parret har børnene: Alex, født den
8.-10.-1950, Lillian, født den 17.-1.-1954, Tommy, født den 24.-11.-1960, Heidi, født
den 22.-6.-1963 og Annette, født den 22.-8.-1967.
T.I.S. er maskinfabrikant og specialarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1949 fra
sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
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Ejendomsskyld 500.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 36,5 ha.
"Gaardbæk"s stuehus er opført 1927 og restaureret 1970, kostald, svinestald og lade er
opført 1918, maskinhus og værksted 1973. Der er 1 traktor, indvendig tårnsilo, varm
og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Gården har været drevet som maskinfabrik fra
1962-1982.
GÅRDBÆKVE3 8, "MIKKELBORG"
MØLTRUP HEDE, 7480 VILDB3ERG, tlf. 97-131658.
ERNST SPANDET, gårdejer, født
den 7.-8.-1941, søn af 3ensigne
og Peder Spandet, Møltrup Hede,
gift den 15.-12.-1965 med Grethe
Knudsen, slagteriarbejder, født d.
10.-9.-1945, datter af Anna og
Eivind Knudsen, Aulum. Parret
har børnene: Charlotte, født den
15.-12.-1966, Marianne, født den
30.-3.-1969, Karina, født den 1.-

11.-1973 og Pernille, født den 23.-8.-1975.
E.S. er slagteriarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 11.-12.-1965 fra sine forældre, som selv byggede den.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 16,8 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1973, kostalden fra 1933 er ændret til svi
nestald i 1972, svinestald opført 1940 og 1972, lade 1933 og maskinhus 1979. Gårdens
besætning er 3 hopper og 1 vallak af Dansk Varmblod, 8 moderfår og 3 ungkreaturer
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og frøgræs.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.
HALK3ÆRVE3 22, 6973 0RNH03, tlf. 97-386107.
AGNER MADSEN, pelsdyravler, født den 14.-3.-1938, søn af Klara og Arthur Madsen,
gift den 10.-12.-1960 med Ingrid Ebbesen, medhjælpende hustru, født den 9.-5.-1939,
datter af Thora og Arne Ebbesen. Parret har børnene: Preben, født den 26.-9.-1962,
Lone, født den 8.-9.-1966 og Bjarne, født den 26.-10.-1975.
A.M. startede minkfarmen i 1980.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 2,6 ha., heraf tilkøbt 0,6 ha.
Pelseriet er opført i 1966, der er bygget 15 minkhaller 1980-88, foderhus 1966 og lade
1986. Gården drives som minkfarm med 1.700 avlstæver. På farmen er der 2 trak
torer, 1 fodermaskine og eget pelseri. Der er 1 fast medarbejder.

HALK3ÆRVE3 23, 6973 0RNH03, tlf. 97-386226.
DAVID NIELSEN, gårdejer, født den 23.-11.-1937, søn af Oline og Marius Nielsen, gift
den 13.-12.-1959 med Anne-Lise Sahlholdt, støttepædagog, født den 9.-10.-1939, datter
af Marie og Kresten Sahlholdt. Parret har børnene: Leif, født den 4.-5.-1960, Annette,
født den 18.-7.-1963, 3ørgen, født den 8.-11.-1964, Marianne, født den 3.-4.-1970,
Mikael, født den 19.-8.-1972 og Henrik, født den 27.-7.-1982.
D.N. købte halvpart i 1969 og resten i 1970 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 56,7 ha., heraf tilkøbt 34,3 ha., der er 16,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1987, kostald 1977, lade 1987, maskinhus 1971 og desuden er der
indenførs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer,
30 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og varm og kold lufts tørreri. På gården
er 1 fast medhjælper.
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6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386190.
WILLY ØSTERGAARD PEDER
SEN (BAY), gårdejer, født den
27.-3.- 1943, søn af Elna og
Niels Bay Pedersen, gift den
12.-3.-1965 med Christine Jensen,
plejer, født den 11.-12.-1944,
datter af Kristine og Henry Jen
sen. Parret har børnene: Henning,
født den 2.-9.-1965, Bent, født
den 13.- 9.-1967 og Jette, født
den 2.- 3.-1973.
W.Ø.P. overtog gården den 12.-3.-1983 fra Peder Hansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., der er frasolgt 1 ha. og der 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1977, kostald og svinestald opført 1934, lade
og maskinhus 1951, 10 minkhaller er opført 1985-88. Gården drives som minkfarm med
en bestand på 1.020 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 fodermaskine, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt eget pelseri. Der er medhjælp ca. 200 timer årligt og maskinstation
bruges til høst.
HALKJÆRVEJ 28, "LAMMEDAL",
6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386114.
LAURIDS KRISTIANSEN, gårdej
er, født den 18.-3.-1930, søn af
Johanne og Sigfred Kristiansen.
L.K. overtog gården den 14.-8.1984 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 270.000. Areal
15,7 ha., heraf 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1927, kostald,
svinestald og lade er ligeledes
fra 1927, maskinhus 1940, hønse
hus 1938 og staklade 1965. Går
den drives med en kvægproduktion på 5 årskøer, 16 ungdyr og 3 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til høst.
HAUNSTRUPVEJ 1, "HØJVANG", SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137081.
MADS BARSLUND NIELSEN, gårdejer, født den 3.-3.-1931, søn af Kirstine og Anders
Barslund Nielsen, Vildbjerg, gift den 10.-6.-1956 med Birgit Lade, husmor og tekstilar
bejder, født den 11.-5.-1934, datter af Olga og Peder Lade, Lyngs. Parret har børne
ne: Ole, født den 26.-6.-1959 og Elin, født den 15.-2.-1964.
M.B.N. overtog gården den 15.-6.-1956 fra Børge Nøvum.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald og lade 1928, svinestald 1966 og maskinhus 1973.
Gårdens besætning er på 20 slagtekalve af blandet race, desuden er der 100 slag
tesvin. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo.
HAUNSTRUPVEJ 4, SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137377.
NIELS CHRISTIAN OVERGAARD, gårdejer, født den 21.-11.-1954, søn af Kirsten og
Jens Chr. Overgaard, Snejbjerg, gift den 3.-1.-1981 med Lærke Christensen, beskæf
tigelsesvejleder, født den 14.-3.-1957, datter af Ebba og Knud Christensen. Parret har
børnene: Malene, født den 28.-10.-1980 og Troels, født den 13.-8.-1984.
N.C.O. er faglærer. Han overtog gården den 1.-8.-1988.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 15 ha. Jorden er bortforpagtet
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HAUNSTRUPVEJ 8, "HEDEVANG",
SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-137116.
EGON PEDERSEN, gårdejer, født
den 9.-10.-1935, søn af Sigrid og
Niels Pedersen, gift i 1965 med
Tove Kjær, medhjælpende hustru,
født den 15.-3.-1934, datter af
Hilda og Aksel Kjær. Parret har
børnene: Niels, født den 16.-5.1966 og Lis, født d. 3.-6.-1971.
E.P. har været på Fyns Stifts
Husmandsskole, han er formand for Husmandsforeningen. Han overtog gården den
1.-9.-1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1972, løsdriftstald opført 1962, kostald og
svinestald 1969, hestestald og lade 1939 samt maskinhus 1985. Gården drives med en
svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 650 slagtesvin årligt, desuden er der
24 ammekøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo
og varm og kold lufts tørreri.
HAUNSTRUPVEJ 14,
"KRATGAARDEN", SKIBBILD, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-137034.
SVEND BUD STENUM, gårdejer,
født den 16.-2.-1929, søn af Ma
rie Bud og Søren Stenum, Varde,
gift den 7.-6.-1958 med Ruth
Skov Andersen, butiksassistent,
født den 11.-3.-1934, datter af
Krista og Jakob Skov Andersen,
Thorum. Parret har børnene:
Leif, født den 8.-10.-1959, Tove,
født den 4.-3.-1962 og Tina, født
den 22.-8.-1968.
S.B.S. overtog gården den 1.-6.-1958 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald og lade ca. 1900, svinestald 1960 og maskinhus 1950.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og indvendig tårnsilo.

HELLESKOVVEJ 3 A, "OVERKJÆR", EJSINGKJÆR, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131143.
ARNE LAURITSEN, gårdejer, omtales under Romvigvej 5.
A.L. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Kristian Lundager.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1979, kostald og lade opført 1900, svinestald
og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Der er 1 plansilo og kold lufts tørreri. Gården drives sammen
med "Stentoft", Romvigvej 5.
HELLESKOVVEJ 4, HELLESKOV, 7480 VILDBJERG.
OVE STIESDAL, gårdejer, født den 10.-3.-1924, søn af Dorthea og Peter Stiesdal, gift
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datter af Marie og Niels Winding. Parret har børnene: Hanne,
født den 12.-3.-1955 og Henrik,
født den 14.-4.-1957.
O.S. er seminarielærer. Han over
tog gården den 1.-9.-1972 fra
Erik Dahl.
Areal 24,8. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1872, kostald
1914, lade og svinestald 1944
samt maskinhus 1965. På gården er der 1 traktor og 1 vindmølle.
HELLESKOVVEJ 9, "HELLESKOVGAARD", HELLESKOV, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-133117.
FRITZ ANDERSEN, gårdejer,
født den 9.-7.-1956, søn af Edith
og Svend Andersen, gift den
10.-9.- 1983 med Anne-Marie
Nygaard, revisorassistent, født
den 13.-1.- 1960, datter af Karla
og Kristian Nygaard.
F.A. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1987 fra sine forældre,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra 1912.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 57 ha.
Stuehuset er opført 1840 og restaureret 1970, svinestalde 1880, 1966 og 1972, lade
1880 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der
produceres ca. 730 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 svinglæsser, gastæt silo, varm lufts
tørreri, halmfyr og desuden er der anpart i vindmølle.
HELLESKOVVEJ 10, "MOSEKJÆR", HELLESKOV, 7480 VILDBJERG.
JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1951, søn af Marie og Agner Søndergaard, gift den 21.-12.-1974 med Bente Andsbjerg, syerske, født den 24.-2.-1955,
datter af Stine og Svend Andsbjerg. Parret har børnene: Pia, født den 14.-9.-1973,
Kjeld, født den 27.-10.-1975, Ryan, født den 22.-3.-1978 og Nikolaj, født den
12.-1.-1987.
J.P. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Husmandsforeningen og overtog gården i 1978 fra Niels Smed Kristensen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 31,3 ha., heraf tilkøbt 15 ha. fra en ejendom som
siden er nedlagt.
Stuehuset er opført 1986, kostald og lade 1978 og maskinhus 1983. Gården drives med
en kvægproduktion på 52 årskøer og 40 ungdyr af blandet race, desuden er der 6
heste. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 24, "KRONHOLM", TRANHOLM, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131084.
ARNOLD SØNDERKJÆR KRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-2.-1914, søn af Kristine
og Marinus Kristensen, Thy, gift den 7.-6.-1946 med Maren Edit Hebsgaard, husmor,
født den 28.-10.-1920, datter af Anna og Lars Kristian Hebsgaard, Thy. Parret har
børnene: Leif, født den 6.-7.-1947, Agnethe, født den 14.-6.-1949, Lars Chr., født den
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2.-7.-1951, Ivar, født den 10.-12.-1954 og Anni, født den 19.-11.-1956.
A.S.K. har været på Haslev Landbrugsskole og har været kirkesanger i Vildbjerg i 8
år. Han overtog gården den 1.-5.-1946 fra Katrine Østergaard.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er frasolgt 9 ha. og
der er 4,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1982, kostald opført 1951, svinestald og lade
1907 og maskinhus 1959. Gårdens besætning er 9 får og 1 påfugl. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HERNINGVEJ 25, "DAMGAARD", MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131155.
LAUST BÆK MERRILD, gårdejer, født den 26.-7.-1924, søn af Marie og Jens Bæk
Merrild, gift den 4.-7.-1959 med Annelise Hansen, lærer, født den 4.-7.-1931, datter
af Kirstine og Oskar Hansen, Hanbjerg. Parret har børnene: Jens, født den 14.-8.-1960
og Ole, født den 17.-3.-1962.
L.B.M. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1966
fra Thomas Thomsen.
Areal 18,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade opført ca.
1900 og maskinhus 1970. Gårdens besætning er på 2 heste. Der er tårnsilo og halmfyr.
Et stykke friareal ved Videbækvej, ialt 1 ha., benyttes til græsning.

HERNINGVEJ 27, "SDR. MERRILD", MERRILD, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-133428.
POUL MERRILD, gårdejer, født
den 28.-3.-1957, søn af Ruth og
Laust Merrild, gift den 24.-11.1984 med Marianne Porret, bibli
otekar, født den 18.-7.-1957, dat
ter af Ruth og Jean Claude Por
ret. Parret har børnene: Marie,
født den 16.-7.-1985 og Christi
an, født den 12.-9.-1987.
P.M. er udlært landbrugstekniker
på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-8.-1988 fra sine forældre,
nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 39,6 ha., heraf 9,2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret 1974, svinestalde opført 1961 og
renoveret 1978, 1969 og renoveret 1988, 1964 og 1979 og renoveret 1989, lade opført
1913 og 1959, maskinhus 1975, foderhus og hestestald 1948, desuden er der gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise
årligt, desuden er der 1 hoppe med føl og 1 hoppeplag af racen Hafflinger.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, gastæt silo og halmfyr. På gården er en halvtids medarbejder.
HERNINGVEJ 28, "KIKKENBORG", MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131816.
JENS MARTIN LARSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1927, søn af Kirstine og Karl
Larsen, gift den 14.-5.-1949 med Maren Larsen, husmor, født den 29.-5.-1926, datter
af Olivia og Bernhard Larsen, Lomborg. Parret har børnene: Karen, født den
10.-6.-1950 og Britta, født den 21.-9.-1959.
J.M.L. overtog gården den 4.-3.-1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 9,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860, kostald og svinestald fra omkring 1930, lade 1860
og maskinhuse 1970 og 1985. Gårdens besætning er på 80 slagtesvin. Planteproduktio-
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varm og kold lufts tørreri.

HERNINGVEJ 30, "NØRRETOFT",
MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131925.
SVEND ÅGE KOBBORG, gårdej
er, født den 28.-3.-1953, søn af
Anna og Oskar Kobborg, gift den
4.-8.-1979 med Anni Tomasine
Christensen, sygehjælper, født
den 21.-10.-1957, datter af Inger
og David Christensen. Parret har
børnene: Kristoffer, født den
27.-4.-1980, Esben, født den 27.11.-1982 og Dines, født den 26.-

10.-1984.
S.Å.K. er husbondafløser, han har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog
gården den 15.-7.-1986 fra Høgild Mogensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 27,5 ha. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1970, svinestalde opført 1910, 1960 og 1975,
lade 1960 og maskinhuse 1920 og 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, indvendig tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
HERNINGVEJ 32, "HEDEHUSET", MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132263.
BENT MELDGAARD, gårdejer, født den 22.-8.-1957, søn af Jenny og Knud Meldgaard,
gift den 8.-3.-1980 med Annelise Buskbjerg, syerske, født den 12.-7.-1957, datter af
Maren og Henrik Buskbjerg. Parret har børnene: Thomas, født den 1.-2.-1976 og Jes
per, født den 7.-8.-1982.
B.M. er truckfører. Han overtog gården den 1.-3.-1982 fra sine forældre. Han overtog
første halvdel i 1976.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1986, kostald og svinestald opført 1957, lade
1956 og maskinhus 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri samt halmfyr.
HERNINGVEJ 35, "HOLDFLOD", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137182.
VAGN SKOV, gårdejer, født den 4.-6.-1933, søn af Signe og Erling Skov, gift den
3.-11.-1962 med Anni Andreasen, født den 21.-4.-1944, datter af Ester og Henry
Bendix Andreasen. Parret har børnene: Peter, født den 30.-3.-1963 og Karen, født den
25.-2.-1966.
V.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Kresten
Møller.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 80 ha., heraf 11 ha. skov, 9 ha. eng og 5 ha. plantage,
der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført 1832 og restaureret 1976, løsdriftstald opført 1973 og 1979,
hestestald 1870, vognport 1983, lade 1870 og maskinhus 1964. Gården drives med en
ammekobesætning på 20 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionen salgsafgrøder er raps, ærter, korn, frø og juletræer. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 2 skårlæggere, plansilo, kold lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er en medarbejder på kvart tid, den drives sammen med "Ny
Bækgaard", Nøvlingholmvej 5.
HERNINGVEJ 40, MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131242.
EJNAR GODTHAAB, gårdejer, født den 18.-3.-1919, søn af Karen og Marinus
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Godthaab.
E.G. overtog gården den 1.-9.-1960 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 14,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929, kostald 1926, lade 1940 og maskinhus 1950. Fra gården er
der udlejning af græsning- og agerhønseopdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, plansilo og tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
HERNINGVEJ 42, "HEDEAGER",
MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-137040.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
den 14.-12.-1937, søn af Elisabeth
og Kristian Nielsen, Timring, gift
den 22.-6.-1963 med Ketty Søren
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.-6.-1943, datter af Kristia
ne og Arthur Sørensen, Muldbjerg.
Parret har børnene: Erik, født
den 27.-11.-1963, Annelise, født
den 17.-7.-1967 og Birgit, født
den 11.-9.-1973. B.N. overtog gården den 1.-11.-1962 fra Gunnar Jensen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 55 ha., der er 2 ha. marginaljord
og der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostald 1974, svinestald 1968 og 1973, lader 1913 og 1974,
foderhus 1969 og maskinhus 1972. Der er indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 73 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, gastæt silo og tørreri. På
gården er 1 fast fodermester samt 1 halvtids og 1 heltids medhjælper. Gården drives
sammen med "Ävad", Nøvlingvej 37, Herning Kommune.

HERNINGVEJ 44, "OVERGAARD",
NØVLING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-137019.
GUNNAR ØSTERGAARD, gårdej
er, født den 26.-11.-1931, søn af
Kirstine og Marius Østergaard,
Nøvling, gift den 15.-11.-1964
med Elisa Krog, husmor, født
den 23.-11.-1930, datter af Bir
the og Ernst Krog, Skibbild. Par
ret har børnene: Birthe, født den
26.-8.-1965 og Arne, født den
2.-3.-1969.
G.Ø. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra
Olga Overgaard.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 49,5 ha., heraf 3,5 ha. skov og 6 ha. eng. Der er
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1977, kostald opført 1966, ungdyrstald 1917
og 1971, svinestalde 1917 og 1979, lade 1917 og maskinhus 1973, desuden er der
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer,
40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion
på 750 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, vindmølle og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.
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EJLER JOHANSEN, gårdjer, født den 16.-10.-1941, søn af Maren og Peter Ansbjerg
Johansen, bor sammen med Inga Sørensen, køkkenassistent, født den 1.-3.-1942, datter
af Elna og Niels Chr. Pedersen. I.S. har datteren Birgitte, født den 20.-10.-1966.
E.J. er lagerarbejder. Han overtog gården den 21.-1.-1971 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 17 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1986, kostalden fra 1912 er restaureret 1977,
svinestald og maskinhus opført 1977. Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 2 ungdyr
og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 1, og andel i en anden, traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 65, "LL. BRED
KÆR", NØVLING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-137395.
KARSTEN SANDER, gårdejer,
født den 12.-9.-1946, søn af Lilli
og Tage Sander Sørensen, gift
den 2.-12.-1967 med Wanda Klit,
lægesekretær, født den 15.-6.-1946,
datter af Mette Marie og Kres
ten Klit.
K.S. overtog gården d. 5.-11.-1985
fra Rysholdt.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 7,5

ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1974, kostald, svinestald og lade opført 1923,
desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer,
der produceres ca. 140 slagtesvin, desuden er der 20 ammekøer, 10 ungdyr og 20
slagtekalve af blandet race, der er også vildsvin, ialt 3 søer og 3 orner. Fårebestanden
er på 15 moderfår og 2 væddere og der er 1 Nordbaggehingst og 1 Nordbaggehoppe.
På gården er der 2 traktorer, tårnsilo og halmfyr.
HERNINGVEJ 67, "NY BREDKJÆR", SKIBBILD, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-137157.
CHRISTIAN LUND, gårdejer,
født den 9.-11.-1939, søn af
Stinne og Søren Lund, gift den
8.-6.-1963 med Esther Bak, hus
mor, født den 22.-12.-1943, dat
ter af Jenny og Michael Bak.
Parret har børnene: Helle, født
den 18.-8.-1965, Allan, født den
11.-10.-1966 og Søren, født den
22.-6.-1972.
C.L. har været på Malling Land
brugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og i repræsentantskabet for Herning
Slagteri. Han overtog gården den 1.-9.-1970 fra Niels Vestergaard Jensen.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 6 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1978, kostald opført 1931, svinestalde 1971,
1972, 1977, 1979, 1982 og 1987, garage 1960, lade 1931, maskinhus 1974 og halmhus
1981, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 400
årssøer, der produceres ca. 8.000 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
gastæt silo, halmfyr og andel i vindmølle. På gården er 2 faste medhjælpere.
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NIELS CHRISTIAN IVERSEN, gårdejer, født den 3.-7.-1940, søn af Dagmar og Kristian
Iversen, Tvis, bor sammen med Danna Lauesen, pædagog, født den 12.-1.-1947, datter
af Else og Peder Lauesen, Skarrild. Parret har børnene: Gitte, født den 22.-1.-1967,
Trine, født den 23.-7.-1974, Jane, født den 15.-3.-1977 og Thomas Peder, født den
21.-4.-1979.
N.C.I. er rådgivende ingeniør. Han overtog gården den 17.-11.-1970 fra Thomas
Lysgaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., heraf 8 ha. plantage. Der er bortforpagtet 30
ha.
Stuehuset er opført 1859 og restaureret 1972, kostald, svinestald og lade opført 1923,
nye svinestalde 1976 og 1978. Gårdens besætning er på 2 ponyhopper. Der er 1 traktor
og halmfyr.
HERNINGVEJ 94, "MELDGAARD", SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137095.
HELGE CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født den 3.-10.-1961, søn af Ester og Hans Chr.
Christoffersen, Kongsted, gift den 18.-11.-1988 med Benthe Jensen, køkkenleder, født
den 27.-6.-1965, datter af Erna og Ernst Jensen, GI. Sole.
H.C. har 2 gange været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den
15.-10.-1988 fra Chr. Merrild.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1959, kostalde 1900, 1931, 1946, 1974 og lade 1900, maskinhuse
1966 og 1977, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Der er 3
traktorer, andel i vandingsmaskine, indvendig tårnsilo, kold og varm lufts tørreri,
halmfyr samt anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 96, "SØNDERGAARD", SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137165.
MARTHINUS CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født den 19.-3.-1945, søn af Mette og
Niels Vesterager Clausen, gift den 1.-8.-1970 med Inger Madsen, sygehjælper, født den
3.-11.-1948, datter af Ruth og Andreas Madsen. Parret har børnene: Annette, født den
3.-11.-1971, Michael, født den 6.-7.-1976 og Bjarke, født den 24.-12.-1978.
M.C.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Vildbjerg og
Omegns Landboforening. Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra Peder Østergaard.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 6 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret 1973-78, kalvestald ombygget 1971 og kostald
1976, lade opført 1973 og maskinhus 1983, desuden er der indendørs køresiloer og
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 50
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og fremavlskorn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm
lufts tørreri samt anvendelse af staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er fast medhjælp, desuden udfører han selv
lidt maskinstationsarbejde. Gården drives sammen med Vildbjergvej 46, Herning
Kommune.
HESTBJERGVEJ 3, "SOLVANG", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430104.
ARTHUR PEDERSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1932, søn af Henriette og Elias
Pedersen, gift den 26.-5.-1962 med Karen Andreasen, medhjælpende hustru, født den
25.-2.-1940, datter af Marie og Andreas S. Andreasen. Parret har børnene: Anne, født
den 7.-4.-1963, Steen, født den 18.-5.-1965 og Kent, født den 9.-4.-1969.
A.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1971 fra
Kresten Poulsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32,2 ha.
Stuehuset er opført 1940, kostald 1966, ungdyrstald 1979, maskinhus 1973 og foderhus
1974, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en
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duktionen er på 4 årssøer, der produceres ca. 90 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, indvendig tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til høst.
HESTBJERGVEJ 10, "HEDEGAARD", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430179.
HENNING JAKOBSEN, gårdejer, fød den 6.-2.-1960, søn af Frida og Harry Jakobsen,
gift den 21.-9.-1985 med Helene Lauridsen, pædagog, født den 5.-3.-1959, datter af
Kirstine og Chr. Lauridsen.
H.J. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 16.-8.-1985 fra Børge Danholt.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49 ha., heraf 14 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1985, kostalde opført 1900 og 1977, lade og
maskinhus 1977, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45
årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

HESTBJERGVEJ 13, "SDR. VIND
GAB", VIND, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-430177.
KAJ POULSEN, gårdejer, født
den 23.-1.-1920, søn af Sigrid og
Jens Bak Poulsen, gift den 28.10.-1952 med Tove Ludy Jensen,
medhjælpende hustru, født den
19.-12.-1931, datter af Karen og
Mads Martinus Jensen. Parret
har børnene: Jette, født den
13.-10.- 1959 og Gitte, født den
1.-7.- 1961.
K.P. har været på Bælum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 90 ha., der er frasolgt 3,3 ha., 4 ha. er eng og 6 ha.
er skov.
Stuehuset er opført 1861 og restaureret 1984, kostalde opført 1928 og 1974,
svinestalde 1910 og 1967, lade 1861 og 1974, maskinhuse 1957 og 1987, desuden er der
indendørs køresilo og der er et aftægtshus på ejendommen. Gården drives med en
kvægproduktion på 47 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, svinepro
duktionen er på 4 årssøer, der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 indvendig
tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast fodermester og 1
medhjælper.
HJORTSBALLEVEJ 1, "HJORTSBALLE", HJORTBALLE, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131723.
HOLGER JENSEN, gårdejer, født den 13.-9.-1919, søn af Marie og Rasmus Jensen,
Ilskov, gift den 29.-10.-1941 med Marianne Hoaslund Mortensen, medhjælpende hustru,
født den 29.-1.-1921, datter af Ane Kirstine og Anders Hoaslund Mortensen, Tvis.
Parret har børnene: Anne Marie, født den 20.-5.-1943, Leif, født den 11.-4.-1946,
Lillian, født den 26.-7.-1947, Verner, født den 22.-9.-1951 og Tove, født den
19.-12.-1959.
H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1946 fra
Henry Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
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"Hjortsballe" s stuehus er opført 1931 og restaureret 1980, kostald opført 1955,
svinestald 1920, lade 1900, maskinhus 1984, værksted og garage fra ca. 1890. Gårdens
besætning er på 25 ungkreaturer af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsanlæg, plan og
tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
HJORTSBALLEVEJ 6, HJORTSBALLE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131531.
NIELS ANDERSEN, gårdejer, født den 2.-7.-1928, søn af Maren og Niels Andersen, V.
Brande, gift den 23.-11.-1957 med Esther Jakobsen, medhjælpende hustru, født den
13.-2.-1931, datter af Laura og Kresten Jakobsen, Tarm. Parret har børnene: Erik,
født den 24.-9.-1958, Aage, født den 26.-11.-1960, Birgit, født den 8.-1.-1964 og Kaj,
født den 23.-4.-1966.
N.A. overtog gården den 1.-10.-1957 fra Niels Nielsen.
Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1967, kostald 1960, lade 1935, maskinhus 1978 og staklade 1987.
Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 26 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

HJORTSBALLEVEJ 8, "NYGAARD",
HJORTSBALLE, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131724.
NIELS OLESEN, gårdejer, født
den 4.-6.-1941, søn af Stinne og
Marinus Olesen, Hjortsballe, gift
den 26.-5.-1966 med Vita Kristi
ansen, medhjælpende hustru, født
den 3.-4.-1944, datter af Mie og
Herluf Kristiansen, Gudum. Par
ret har børnene: Jan, født den
10.- 7.-1967 og Lene, født den
14.-4.- 1970.
N.O. har været på Nr. Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1966 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1972, kostalde opført 1954 og 1972, svinestald
1972, maskinhus 1974 og foderhus samt indendørs køresilo fra 1988. Gården drives
med en kvægproduktion på 78 årskøer, 110 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM.
Desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver,
plansilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere på gården, som
drives sammen med "Trug", Skjernvej 179, Nr. Felding.
HORSLUNDVEJ 1, "SDR. HORSLUND", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438246.
JENS MELDGAARD, gårdejer, født den 6.-2.-1921, søn af Marie og Laust Meldgaard,
gift den 21.-9.-1951 med Kathrine Blindkilde, husmor, født den 15.-1.-1931, datter af
Karen og Kresten Blindkilde. Parret har børnene: Frits, født den 9.-2.-1953, Karen
Marie, født den 16.-3.-1955 og Kresten, født den 17.-7.-1958.
J.M. overtog gården i 1951 fra Peder Horslund.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 30,4 ha., heraf 5,7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1979, kostalde opført 1959 og 1961, svinestald
og lade 1961 samt maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 5
årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin, desuden er der 4 ammekøer og 4 slagte
kalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2
traktorer, indvendig tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
Sønnen Kresten Meldgaard driver maskinstation fra ejendommen, maskinparken består
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af 7 traktorer, 1 gummiged, 3 mejetærskere, 2 møgspredere, 1 kalkspreder, 1 slam
suger, 2 en-kornsmaskiner, 1 grøntsnitter samt 1 rundballepresser.

HORSLUNDVEJ 6, "VESTERA
GER", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438409.
KRISTIAN THUSGAARD, gårdej
er, født den 17.-8.-1938, søn af
Elise og Peder Thusgaard, gift
den 16.-8.-1975 med Solvejg Raabjerg, medhjælpende hustru, født
den 2.-8.-1948, datter af Dagmar
og Arne Raabjerg. Parret har
børnene: Kuno, født d. 14.-9.1977, Jakob, født d. 13.-3.-1979
og Henrik, født d. 17.-1.-1983.
K.T. har været på Haslev Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Frederiks
borg Hesteavlsforening. Han overtog gården den 1.-6.-1975 fra Arvid Styck.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal II ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1977, kostald og svinestald opført 1914, lade
1974 og 13 minkhaller er bygget 1982-1988. Gården drives som minkfarm med en
bestand på 1.500 avlstæver, desuden er der 50 Blåræve og 5 alvshopper + opdræt af
racen Frederiksborg. Der er 1 traktor, 1 fodermaskine, indvendig tårnsilo, varm lufts
tørreri samt eget pelseri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation
til høst.
HORSLUNDVEJ 8, "HAHLE", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438226.
JENS KRISTIAN HOFFMANN, gårdejer, født den 3.-12.-1918, søn af Vilhelmine og
Henrik Hoffmann.
J.K.H. overtog gården den 1.-11.-1953 fra sine forældre, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1870.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 43,5 ha., heraf 11 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1854, kostald, svinestald og lade 1923 samt maskinhus 1953.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn. Der er 2
traktorer, indvendig tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HORSLUNDVEJ 10, "AGERBÆK",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438227.
INGVARD BIRKKJÆR, gårdejer,
født den 16.-10.-1919, søn af
Inger og Andreas Birkkjær, gift
den 26.-11.-1946 med Inga Dani
els, medhjælpende hustru, født
den 19.-1.-1927, datter af Kristi
ane og Karl Daniels. Parret har
børnene: Carl Henning, født den
1.-4.-1948, Minna, født den
7.-2.- 1950, Gerda, født den
18.-10.-1952, Hans, født den 30.-5.-1958, Maibritt, født den 13.-6.-1965 og Erik, født
den 19.-2.-1967.
I.B. overtog gården den 10.-8.-1956 fra Folmer Rud Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,2 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1964, kostald 1926 og ændret til svinestald 1977, farestald opført
1977, lade 1926 og maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion på 64
årssøer, der sælges ca. 900 smågrise og 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
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BJARKE KNUDSEN, gårdejer, født den 3.-12.-1962, søn af Helga og Svend Knudsen,
gift den 4.-12.-1982 med Maja Vindum Sand, medhjælpende hustru, født den
10.-4.-1963, datter af Grethe og Poul Erik Sand. Parret har børnene: Kathrine, født
den 12.-4.-1984 og Mathias, født den 26.-1.-1986.
B.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1983 fra
Johannes Horslund Pedersen.
Areal 70 ha., heraf 14,9 ha. skov.
Stuehuset er opført 1863 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade opført 1875
og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 28 ungdyr
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til høst.

KOLDKJÆRVEJ 1, "KJÆRVANG", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438283.
CARL SVENDSEN, gårdejer, født den 24.-9.-1925, søn af Marianne og Clemmen
Svendsen, gift den 24.-7.-1958 med Inger Margrethe Kristoffersen, medhjælpende
hustru, født den 4.-9.-1930, datter af Maren og Kristoffer Kristoffersen. Parret har
børnene: Clemmen, født den 22.-8.-1959, Bodil, født den 4.-11.-1961, Ove, født den
25.-9.-1964, Ester, født den 14.-11.-1965 og Poul, født den 20.-5.-1969.
C.S. overtog gården fra forældrene.
Areal 9,4 ha., 5,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1913, kostald 1913, svinestald 1978, lade 1920 og maskinhus 1987.
Ejendommen drives som grøntsagsgartneri. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts
tørreri.

KOLDKJÆRVEJ 3, "HØJLUND", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438530.
ARNE VESTERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 20.-9.-1954, søn af Johanne
Marie og Laurits Bernh. Kristensen, bor sammen med Inger Marie Hvidbjerg Jønsson,
teknisk assistent, født den 21.-1.-1961, datter af Kirstine og Svend Jønsson.
A.V.K. er el-installatør. Han overtog gården den 1.-1.-1979 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 10,4 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er bortlejet 6,2 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1984, lade opført 1959. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor,
plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
KOLDKJÆRVEJ 4, "BÆKHØJ", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438338.
HELGE LYSKJÆR, gårdejer, født den 31.-7.-1948, søn af Aase og Laurits Lyskjær,
gift den 15.-11.-1969 med Ragna Dalgaard, færdigpresser, født den 9.-3.-1948, datter
af Marie og Peder Dalgaard. Parret har børnene: Aase Marie, født den 27.-11.-1970,
Lone, født den 28.-8.-1972, Lars, født den 2.-1.-1975 og Irene, født den 11.-2.-1981.
H.L. er montør. Han overtog gården den 31.-12.-1979 fra Jens Peder Jensen.
Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng. 9,4 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1936 og
maskinhus 1950. På gården er der 1 traktor.
KOLDKJÆRVEJ 5, "HEDEAGER", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438237.
FRITS REMMER LARSEN, gårdejer, født den 26.-8.-1942, søn af Marie og Lars
Remmer Larsen, gift den 19.-9.-1970 med Ester Jensen, medhjælpende hustru, født
den 7.-12.-1936, datter af Signe og Frantz Bloch Jensen. Parret har børnene: Lars,
født den 6.-5.-1971 og Søren, født den 24.-5.-1973.
F.R.L. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1964 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1982, kostalde 1958 og 1975, lade 1984 og maskinhus 1979,
desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
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rug. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.

KOLDKJÆRVEJ 6, "KOLDKJÆR", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438210.
ANDERS KRISTIAN KNUDSEN, gårdejer, født den 17.-1.-1936, søn af Anna og Knud
Kristian Knudsen, gift den 30.-10.-1965 med Stinne Andersen, medhjælpende hustru,
født den 7.-2.-1936, datter af Katrine og Svend Andersen. Parret har børnene: Jørgen,
født den 27.-9.-1966, Tove, født den 6.-1.-1971, Villy, født den 18.-3.-1974 og Benny,
født den 7.-3.-1978.
A.K.K. er i bestyrelsen for Landboforeningen for Vinding, Vind og Ørnshøj og i besty
relsen for Sørvad Mejeri samt i skolenævnet. Han overtog gården den 20.-8.-1965 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 44,3 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1974/75, kostald opført 1930, kalvestald, lade
og staklade 1978, slagtesvinestald 1955, maskinhuse 1964 og 1975, desuden er der
foderhus fra 1980 med indendørs køresilo og gylletank. Gårdens besætning er på 82
slagtekalve af blandet race, desuden produceres ca. 1.750 slagtesvin årligt og der er 2
ammekøer og 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af

KOLDKJÆRVEJ 7, "SDR. KOLD
KJÆR", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438018.
HERMANN JENSEN, gårdejer,
født den 17.-2.-1928, søn af Kir
stine og Jens Peter Jensen, gift
den 30.-1 1.-1968 med Kirstine
Larsen, medhjælpende hustru,
født den 7.-10.-1928, datter af
Ingeborg og Ole Remmer Larsen.
H.J. overtog gården den l.-ll.1968 fra Maren Nielsen, som var
gift med Kirstine Jensens mor
bror, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1980, kostald opført 1963, svinestald 1934,
lade 1850 og maskinhus 1964. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 850 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, gastæt kornsilo og varm lufts tørreri.
KOLDKJÆRVEJ 11, "KOLDKJÆRHUS", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438583.
PEDER REMMER LARSEN, gård
ejer, født den 28.-2.-1935, søn
af Ingeborg og Ole Remmer Lar
sen.
P.R.L. har været på Rudkøbing
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-3.-1979 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 18
ha., heraf 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1930, kostald og svinestald 1965, lader 1927 og 1936 samt maskin
hus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 6 ungdyr og 8 slag
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tørreri. En bror bor på ejendommen og er medhjælper.

KORSBÆKVEJ 3, "ØSTENTOFT",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438225.
JOHANNES HOFFMANN, gårdej
er, født den 4.-1.-1937, søn af
Dagny og Kristian Hoffmann,
gift den 18.-5.-1968 med Inger
Andersen, medhjælpende hustru,
født den 16.-1.-1935, datter af
Johanne og Adolf Andersen. Par
ret har børnene: Henry, født den
4.-4.-1973, Peter, født den 9.4.-1974 og Ole, født den 19.-3.-

1975.
J.H. overtog gården den 1.-10.-1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i familiens eje siden 1886.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23,3 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1974, kostalde 1923 og 1975, lader 1923 og 1931, maskinhus 1967
og foderhus 1988, der er 3 indendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 27 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm lufts tørreri samt
halmfyr.
KORSBÆKVEJ 5, "KORSBÆK", VINDING, 7550 SØRVAD.
CHRISTIAN FRØLUND PEDERSEN, gårdejer, født den 6.-4.-1924, søn af Karen
Frølund og Anders Mathias Pedersen, gift den 28.-7.-1962 med Astrid Rigmor
Brokholm, husmor, født den 30.-10.-1935, datter af Sigrid og Marinus Brokholm.
Parret har børnene: Niels, født den 11.-6.-1967, Arne, født den 22.-9.-1969 og Karen,
født den 10.-8.-1972.
C.F.P. overtog gården den 1.-10.-1959 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22,9 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1977, kostald og lade 1975. Gårdens besætning er på 11 ungkrea
turer af racen RDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 en-kornssåmaskine, plansilo og tørreri. Maskinstation bruges til høst.
KORSBÆKVEJ 7, "ØSTER HOUSLUND", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438274.
BØRGE FOGDAL JENSEN, gårdejer, født den 23.-2.-1943, søn af Elly og Laue Fogdal
Jensen, gift den 20.-3.-1969 med Karen Jensen, hjemmehjælper, født den 16.-8.-1948,
datter af Magda og Kristian Jensen. Parret har børnene: Erik, født den 5.-1.-1970 og
Søren, født den 22.-2.-1974. Parret blev skilt i 1989.
B.F.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-2.-1969
fra Johannes Maarbjerg.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1979, kostald og svinestald 1964, maskinhus 1972 og foderhus
1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 årskøer, 15
ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 14 årssøer, der
sælges ca. 70 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst og der er et par skolebørn som medhjælpere.

KORSHØJVEJ 1, "STORE KIRKEBJERG", EGEBÆK, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137092.
JOHANNES BAK, gårdejer, født den 26.-4.-1938, søn af Elna og Anders Mølsted Bak,

-421Sinding, gift den 16.-5.-1964 med
Anne Lise Jensen, medhjælpende
hustru, født den 16.-12.-1944,
datter af Jenny og Martinus Jen
sen, Timring. Parret har børnene:
Birgit, født den 18.-11.-1965,
Marianne, født den 11.-1.-1969
og Erik, født den 5.-7.-1973.
Johannes Bak har været på Has
lev Landbrugsskole. Han overtog
gården den 7.-11.-1963 fra Jens
Stampe.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 18
ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 2 ha. marginaljord. 1,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1982, kostald og svinestald opført 1934, ma
skinhus 1974 og lade 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 13 årskøer, 14 ungdyr og 7 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på
7 årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo samt kold og varm lufts tørreri.
KORSHØJVEJ 3, NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137113.
BRUNO HINDKJÆR, gårdejer, født den 1.-7.-1957, søn af Inger og Albert Hindkjær,
Herning, gift den 26.-8.-1989 med Susanne Andersen, afdelingsleder, født den
28.-4.-1961, datter af Inger og Ejner Andersen, Vildbjerg. Parret har barnet: Maria,
født den 13.-4.-1987.
B.H. er bankassistent. Han overtog gården den 15.-7.-1982 fra Saxo Jensen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 7,5 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet 3
ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1989, kostald, svinestald og lade opført 1900.
Gårdens besætning er på 2 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Charolais,
desuden er der 4 hopper af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til udkørsel af gødning.
KORSHØJVEJ 5, "VESTERVANG", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137049.
LARS MOESGAARD KNUDSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1962, søn af Inga og Karl
Knudsen, Nøvling.
L.M.K. har været på Hammerum og Kongensgård landbrugsskoler. Han overtog halv
delen af ejendommen den 1.-7.-1986 fra sine forældre, faderen har selv bygget
ejendommen, som han stadig har halvpart i.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21,2 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. Der er 1 ha. eng og
forpagtet 19,6 ha.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1964, kostald og ungdyrstald opført 1957,
kalvestald 1965, lade 1959 og maskinhus 1976, desuden er der indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 24 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 100 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
3 traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til høst. Faderen, Karl Knudsen, bor Korshøj vej 16, som er en
nedlagt landbrugsejendom.
KORSHØJVEJ 10, "KORSHØJ", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137076.
AKSEL BUUR KNUDSEN, gårdejer, født den 16.-9.-1961, søn af Laura og Ole Knud
sen, Nøvling.
A.B.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog halvparten den
1.-6.-1984 og resten den 1.-6.-1987 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34 ha. og der er forpagtet 4,4 ha.
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"Korshøj"s stuehus er opført 1928 og restaureret 1976-85, kostald opført 1924,
svinestalde 1928 og 1934, lade 1926 og maskinhus 1977. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 170 slagtesvin. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt kold og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

KORSHØJVEJ 12, "NYAGER",
7480 VILDBJERG, tlf. 97-131112.
KRISTIAN MØLLER NIELSEN,
gårdejer, født den 1.-10.-1918,
søn af Katrine og Niels Poulsen
Nielsen, Vildbjerg, gift den 18.4.-1964 med Maria Eleonora Niel
sen, sygeplejerske, fød den 9.-5.1922, datter af Katrine og Kris
tian Nielsen, Idom. Parret har
børnene: Niels Ole, født den 2.9.-1965 og Lone, født den 1.-8.1966.
K.M.N. har været på Nr. Nissum Landbrugsskole, han er formand for Husmandsfore
ningen i Vildbjerg. Han overtog gården fra forældrene.
Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2 ha. 7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1964, kostald opført 1911 og lade 1928.
Gårdens besætning er på 12 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race, desuden er der
50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1
tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
KORSHØJVEJ 14, "NYHOLM",
7480 VILDBJERG, tlf. 97-131893.
FRIDA LAUGESEN, gårdejer,
født den 26.-5.-1921, datter af
Ane Marie og Andreas Ovensø,
Fasterholt, gift den 31.-10.-1943
med Søren Laugesen, gårdejer,
født den 29.-8.-1911, søn af Ma
ren og Jens Kr. Laugesen, Aulum. Parret har børnene: Mari
anne, født den 31.-5.-1945, Anne-Marie, født den 4.-5.-1947,
Jens Ejvind, født d. 25.-2.-1951 og Karen Margrethe, født d. 18.-12.-1958.
S.L. døde den 10.-6.-1986, han har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag.
Han overtog gården den 15.-9.-1943 fra Jørgen Markussen og Knud Gundersen.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 7,5 ha., 7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1870 og restaureret 1971, kostald og svinestald opført 1928,
lade 1958 og maskinhus 1970.

KÆRMINDEVEJ 4, "KÆRHOLM", BIRKMOSE MARK, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131549.
HENRY NAJBJERG CHRISTENSEN, gårdejer, født den 23.-1.-1923, søn af Ane og
Mads Najbjerg, gift den 11.-5.-1954 med Gudrun Dalgaard, medhjælpende hustru, født
den 20.-11.-1930, datter af Elna og Peder Dalgaard. Parret har børnene: Tove, født
den 6.-6.-1958 og Erik, født den 31.-8.-1963.
H.N.C. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
11.-12.-1966 fra Hans O. Hansen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 10 ha. fra en ejendom, som blev
nedlagt i 1972, 1 ha. er eng.
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1926 og restaureret 1976, kostald
og lade opført 1926, svinestald
og staklade 1971 og maskinhus
1973. Gården drives med en svi
neproduktion på 50 årssøer, der
sælges ca. 800 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og kold
lufts tørreri.

KÆRMINDEVEJ 6, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-133029.
KARSTEN JENSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1958, søn af Else og Svend Jensen, gift
den 28.-12.-1979 med Jane Esbersen, syerske, født den 16.-10.-1960, datter af Bodil
og Børge Esbersen. Parret har børnene: Karina, født den 4.-11.-1979, Jesper, født den
13.-7.-1982 og Morten, født den 7.-12.-1984.
K.J. er jord- og betonarbejder, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 15.-5.-1982 fra Anna Jensen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 27,2 ha., heraf tilkøbt 4,7 ha., der er 2 ha. marginal
jord. 22 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1986, kostald, svinestald og lade opført 1952.
Gårdens besætning er på 1 ungkreatur, 2 Fjordheste og 2 ponier. Der er 2 traktorer, 1
sprinklervandingsanlæg, tårnsilo og halmfyr. På ejendommen er der opført 1 lukket
minkhal, den ejes og drives som I/S, besætningen er på 500 avlstæver.

LYSGÅRDVEJ 28, "STORE LYSGAARD", 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131766.
AKSEL HARPØTH, gårdejer,
født den 22.-7.-1942, søn af Ma
riane og Ejner Harpøth, gift den
18.- 3.-1972 med Hanne Hansen,
medhjælpende hustru, født den
26.- 9.-1952, datter af Lydia og
Harald Hansen. Parret har børne
ne: Connie, født den 20.-1.-1974,
Helle, født den 29.-5.-1976 og
Brian, født den 18.-3.-1980.
A.H. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for mejeriet Rainso.
Han overtog gården den 15.-2.-1972 fra Holger Møller.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 80 ha., der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret senest i 1976, kostalden fra 1940 er tilbygget
i 1974, ungdyrstald fra 1934 er tilbygget 1978, svinestalden fra 1934 er ombygget til
kalvestald i 1976, lade opført 1900 og 1956, maskinhus 1940, desuden er der gylletank
og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 82 årskøer, 35 ungdyr og ca.
40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
LØGAGERVEJ 2, "NR. REFNING", REFNING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438557.
JENS OLE JACOBSEN, gårdejer, født den 5.-7.-1949, søn af Sørine og Mads Jacobsen.
J.O.J. overtog gården den 11.- 12.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27,5 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1975, kostald opført 1961, svinestald og lade
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produktion på 22 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, svineproduktion
en er på 16 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og tårnsilo. Maskinstation
bruges til høst.
LØGAGERVEJ 3, "ØSTER REF
NING", REFNING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438279.
ARNE LUND, gårdejer, født den
16.-7.-1939, søn af Sigrid og Lau
rids Lund, gift den 8.-8.-1964
med Ane Katrine Nørgaard, med
hjælpende hustru, født den 28.3.-1943, datter af Karen og Gus
tav Nørgaard. Parret har børne
ne: Mogens, født den 31.-1.-1965,
Kirsten, født den 26.-11.-1967 og
Jørgen, født den 16.-7.-1971.
A.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1971 fra sine
svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 48 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. 6 ha. er i
forpagtning.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1986, kostald opført 1908, svinestald 1950,
lade 1954 og maskinhuse 1952 og 1984, desuden er der 1 gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 37 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
indvendig tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

LØGAGERVEJ 4, "VESTER REF
NING", REFNING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438116.
NIELS STOKVAD POULSEN,
gårdejer, født den 25.-2.-1923,
søn af Anne og Hans Poulsen,
gift den 5.-11.-1954 med Karen
Lydia Jensen, medhjælpende hu
stru, født den 4.-3.-1922, datter
af Johanne og Peder Kristian
Jensen. Parret har børnene:
Hans, født den 13.-8.-1958, Bo
dil, født den 14.-6.-11962 og
Jørgen, født den 28.-11.-1963.
N.S.P. overtog gården den 1.-10.-1954 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 23,6 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1907, kostald 1967, svinestalde 1950 og 1952, lader 1907 og 1967
og maskinhus 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16 ungdyr og
8 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 150 slagtesvin. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
Gården drives sammen med "Hundkjær", Vildbjergvej 1.
LØGAGERVEJ 5, "BAKKEGAARD", VOGNSTRUP, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438230.
AKSEL POULSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1924, søn af Kirsten Marie og Jens Peder
Poulsen, gift den 15.-10.-1948 med Elly Hansen, husmor, født den 30.-5.-1930, datter
af Anna og Ivar Hansen. Parret har børnene: Ane Marie, født den 12.-5.-1949, Allis,
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født den 10.-1.-1951, Carsten,
født den 22.-10.-1954 og Mette,
født den 6.-1.-1961.
A.P. overtog gården den 1.-4.1948 fra Kresten Hedegaard.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
61 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der
er 2 ha. skov, der er lejet 5 ha.
"Bakkegaard"s stuehus er opført
1953, kostald og svinestald 1959,
spaltestald 1974, lade 1956 og
maskinhuse 1965 og 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på
42 årskøer, 45 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. En søn er medhjælper.
A.P. er medejer af Løgagervej 22, hvor sønnen Carsten bor.

LØGAGERVEJ 6, "GL. REFNING",
REFNING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438162.
CARSTEN BJERRE NIELSEN,
gårdejer, født den 5.-3.-1941,
søn af Dagny og Andreas Niels
en, gift den 31.-3.-1967 med
Else Marie Jørgensen, medhjælp
ende hustru, født den 3.-4.-1945,
datter af Ella og Holger Jørgen
sen. Parret har børnene: Torben
og Helle, født den 20.-9.-1968
og Morten, født den 1.-9.-1974.
C.B.N. er uddannet landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen
for Vestjyske Slagterier, i bestyrelsen for Vinding-Vind-Ørnhøj Landboforening samt
formand for Hedeboernes økonomiudvalg. Han overtog gården den 1.-8.-1971 fra
forældrene.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov og der er
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret senest i 1984, svinestalde opført 1939, 1970
og 1974, lade 1959, maskinhus 1976 og lagerhus 1983, desuden er der gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres ca. 2.500 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, gastæt kornsilo, kold lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.
LØGAGERVEJ 10, "LAULUND",
REFNING MARK, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438347.
NIELS PEDER THUSHOLT, gård
ejer, født den 5.-3.-1937, søn af
Else og Niels Thusholt Nielsen,
gift den 16.-12.-1961 med Lillian
Marie Kjærsgaard, medhjælpende
hustru, født den 16.-1.-1943, dat
ter af Hertha og Niels Peder
Kjærsgaard. De har børnene: Git
te, født d. 4.-12.-1962, Bente,
født d. 30.- 1.-1965, Niels, født
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d. 15.-6.-1967 og Lisbeth, født d. 22.-3.-1972.
N.P.T. overtog gården den 1.-11.-1961 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45,2 ha., heraf tilkøbt 36,4 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1969, kostald opført 1912, svinestald og
maskinhus 1970 samt lade 1916. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer,
der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 2 årskøer, 2 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo.
LØGAGERVEJ 11, "SØNDERAGER", VOGNSTRUP, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438046.
PEDER OLESEN, gårdejer, født
den 11.-11.-1917, søn af Katrine
og Ole Olesen, gift den 1.-7.-1947
med Anna Poulsen, medhjælpende
hustru, født den 16.-12.-1925,
datter af Marie og Peder Poul
sen. Parret har børnene: Solvejg,
født den 14.-4.-1948, Bent, født
den 18.-3.-1952, Jørn, født den
27.- 1.-1954, Vibeke, født den

14.-4.-1957 og Knud, født den 18.-3.-1963.
P.O. overtog gården den 1.-4.-1952 fra Laurits Hansen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 26 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Bent.
Stuehuset er opført 1974, kostald og svinestald 1964, lade 1957 og maskinhus 1967.
Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri, desuden er der 1 meje
tærsker, som tilhører sønnen Bent.
LØGAGERVEJ 12, "FONAGER", FONAGER, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438097.
SIGURD POULSEN, gårdejer, født den 10.-7.-1921, søn af Marie Kirstine og Jens
Peder Poulsen, gift den 9.-11.-1946 med Gunhild Lillelund, husmor, født den
19.-9.-1924, datter af Elvine og Anders Lillelund. Parret har børnene: Elvine, født den
3.-7.-1948 og Anders Peder, født den 11.-12.-1953.
S.P. har været i kommunalbestyrelsen. Han overtog gården den 1.-10.-1946 fra Søren
Kjær.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 83 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1961, kostald 1952, svinestald 1964, lade 1784, maskinhus 1966, 2
minkhaller 1983-85 og 1 gylletank. Gården drives med en minkbestand på 310
avlstæver, desuden er der 13 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
fodermaskine, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.

LØGAGERVEJ 15, "NY LØG
AGER", VOGNSTRUP, 7550 SØR
VAD, tlf. 97-438670.
BRUNO POULSEN, gårdejer,
født den 22.-4.-1942, søn af Oda
og Laurits Poulsen, gift den
16.-6.- 1962 med Ruth Nørbo,
kantinebestyrer, født den 20.-4.1942, datter af Signe og Søren
Nørbo. Parret har børnene: Bent,
født den 15.-9.-1961 og Heine,
født den 8.-11.-1962.
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sen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 25,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1970, svinestald og lade opført 1928,
maskinhus 1960 og 4 minkhaller 1986-88. Gårdens minkbestand er på 350 avlstæver og
desuden er der 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærtre og korn. Der er
2 traktorer, 1 fodermaskine, 1 tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
LØGAGERVEJ 16, VOGNSTRUP,
7550 SØRVAD, tlf. 97-438293.
EJNER RIIS, gårdejer, født den
24.-9.-1923, søn af Jenny og Jens
Riis, gift den 2.-6.-1951 med
Dagmar Christensen, husmor,
født den 6.-8.-1929, datter af
Johanne og Niels Kristian Chris
tensen. Parret har børnene: Niels
Christian, født den 22.-4.-1952,
Birgit Marie, født den 14.-4.-1955
og Poul Erik, født den 10.-4.-1962.
E.R. har været på Haslev Land
brugsskole, han er i bestyrelsen for Husmansforeningen. Han overtog gården den
7.-5.-1951 fra Peder Kokholm Kristensen. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald og svinestald 1956, lade 1954 og maskinhus 1958,
desuden er der et gammel stuehus fra 1901. Gårdens besætning er på 5 ungkreaturer
af racen SDM, desuden er der 25 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 1 traktor og 1 tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.

LØGAGERVEJ 17, "NY STAUNSTRUP", VOGNSTRUP, 7550
SØRVAD, tlf. 97-438208.
HANS MARTIN JENSEN, gårdej
er, født den 21.-3.-1928, søn af
Elisabeth Kathrine og Lars Kris
tian Jensen, gift d. 12.-12.-1959
med Bodil Andersen, medhjælpen
de hustru, født den 28.-5.-1937,
datter af Laura og Rasmus An
dersen. Parret har børnene: Hen
rik, født den 16.-9.-1960, tvil
lingerne Carsten og Kirsten,
født den 8.-4.-1965 og Britta, født den 5.-12.-1970.
H.M.J. er uddannet kontrolassistent. Han overtog gården den 1.-11.-1958, da den blev
udstykket fra forældrenes ejendom, han byggede selv gården.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 14,6 ha.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1977, kostald og lade opført 1958, maskinhus
1974 og sostald 1977. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges
ca. 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
LØGAGERVEJ 18, "STOREBJERG", VOGNSTRUP, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438229.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1918, søn af Katrine og Kristian Nielsen,
gift den 5.-5.-1957 med Margit Poulsen, syerske, født den 2.-10.-1936, datter af Sigrid
og Marius Poulsen. Parret har børnene: Aase, født den 27.-5.-1958, Christian, født den
23.-2.-1960, Ove, født den 12.-4.-1961, Asger, født den 25.-5.-1970 og Annette, født
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Børge Nielsen overtog halvdelen
af gården den 1.-6.-1948 og rest
en den 1.-1.-1953.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
51 ha.
Stuehuset er opført 1962, kostal
de 1956 og 1968, svinestald 1980
og lade 1981. Gården drives som
alsidigt landbrug med en svine
produktion på 20 årssøer, der
sælges ca. 300 smårgrise, desud
en er der 6 årskøer, 6 ungdyr og
7 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts
tørreri.

LØGAGERVEJ 19, "STAVNSTRUP",
VOGNSTRUP, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438608.
AAGE MIKKELSEN, gårdejer,
født den 24.-4.-1964, søn af Sti
ne og Asger Mikkelsen, gift den
27.-7.- 1985 med Lene Gramstrup
Nielsen, husassistent, født den
30.-9.- 1963, datter af Stine og
Kristian Nielsen. Parret har dat
teren Ditte, født den 25.-5.-1987.
AA.M. er husbondafløser, han
har været på Nr. Nissum Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1987 fra Aksel Lund Andersen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1987, svinestald og lade opført 1968 og
maskinhus 1950. Gårdens besætning er på 4 ungdyr af blandet race, desuden produce
res ca. 130 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 1 traktor, tårnsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
LØGAGERVEJ 20, "NR. LØGA
GER", LØGAGER, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438207.
KARL ERIK POULSEN, gårdejer,
født den 30.-6.-1935, søn af Kirs
ten Marie og Jens Peder Poulsen,
gift den 15.-12.-1957 med Karen
Hansen, hjemmehjælper, født den
6.-4.-1938, datter af Esther og
Tage Hansen. Parret har børne
ne; Lene, født den 7.-10.-1958 og
Jørgen, født den 17.-6.-1962.
K.E.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1983, kostald opført 1961, svinestalde 1977,
lade 1967 og maskinhuse 1984 og 1986, desuden er der gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 1.250 slagtesvin, desuden er der
10 ammekøer, 9 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
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vandingsmaskine, stålsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
LØGAGERVEJ 21, VOGNSTRUP, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438228.
JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, født den 13.-2.-1936, søn af Mariane og Kresten
Knudsen, gift den 25.-4.-1959 med Ingrid Schou, medhjælpende hustru, født den
25.-4.-1934, datter af Helga og Karl Schou. Parret har børnene: Henning, født den
15.-6.-1963, Holger, født den 9.-6.-1965 og Susanne, født den 15.-3.-1970.
J.K. byggede selv ejendommen i 1959.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26,4 ha., 8,3 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1959 og restaureret 1973, kostald, svinestald og lade opført 1959,
silohus 1975 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, korn og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives
sammen med "Lille Bjerregaard", Løgagervej 32.
LØGAGERVEJ 23, "LYKKEHUS", VOGNSTRUP, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438330.
ANDERS LUND ANDERSEN, gårdejer, født den 13.-2.-1963, søn af Anna og Hans
Lund Andersen, gift den 30.-5.-1987 med Helga Nordestgaard, plejehjemsassistent,
født den 7.-10.-1963, datter af Mary og Sigurd Nordestgaard.
A.L.A. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-6.-1988 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1988, kostald, svinestald og lade er opført
1885 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 8 moderfår og 1 vædder.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

LØGAGERVEJ 24, "LØGAGER",
VOGNSTRUP, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438017.
CARL EJNER LØGAGER JENSEN,
gårdejer, født den 8.-12.-1937,
søn af Ane Marie og Jens Jens
en, gift den 7.-2.-1965 med Ger
da Boedtoft, medhjælpende hustru,
født den 2.-12.-1941, datter af
Jensigne og Kristian Boedtoft.
Parret har børnene: Jens Ole,
født den 22.-2.-1966, Henrik,
født den 18.-2.-1970 og Claus,

født den 26.-10.-1973.
C.E.L.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1961 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 40,5 ha., heraf 8 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1866 og restaureret 1928, kostalde opført 1972 og 1975, kalvestald
og lade 1928 og desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM samt
krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer
og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
LØGAGERVEJ 25, "NYBORG", HELMOSEDAL, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-131473.
VILLY BANG JENSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1937, søn af Anna og Bernhardt Bang
Jensen, gift den 16.-5.-1959 med Gerda Niensen, medhjælpende hustru, født den
2.-9.-1938, datter af Minna og Agathinus Nielsen. Parret har sønnen Jens, født den
20.-10.-1958.
V.B.J. overtog gården den 1.-4.-1970 fra sin kones farbror, Otte Nielsen.
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
38,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.
"Nyborg"s stuehus er opført 1924
og restaureret 1981, kostald op
ført 1941, svinestald 1976, lade
1977 og maskinhus 1930. Gården
drives med en svineproduktion på
30 årssøer, der produceres ca.
550 slagtesvin. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er ærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, varm og kold lufts tørreri.

LØGAGERVEJ 26,
"STENSGAARD", VOGNSTRUP, 7550
SØRVAD, tlf. 97-438067.
AKSEL LØGAGER JENSEN,
gårdejer, født den 25.-5.-1940,
søn af Ane Marie og Jens Kristi
an Jensen, gift den 2.-3.-1968
med Maja Kristensen, husassistent,
født den 6.-11.-1948, datter af
Ruth og Marthinus Kristensen.
Parret har børnene: Anita, født
den 26.-1.-1969, Bjarne, født den
13.-8.-1972 og Charlotte, født
den 30.-8.-1976.
A.L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han byggede selv gården i 1964.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1964 og restaureret 1986, svinestalde opført 1964 og 1974, lade og
foderhus 1964 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt anpart i
vindmølle. Maskinstation bruges til høst.
LØGAGERVEJ 27, "NAJBJERGLUND", HELMOSEDAL, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-133263.
TORKILD JENSEN, gårdejer, født den 2.-8.-1957, søn af Ruth og Hakon Jensen, bor
sammen med Marlene Bøtker Nielsen, specialarbejder, født den 24.-9.-1964, datter af
Lilly og Hans Bøtker Nielsen.
T.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1983 fra
Vagn M. Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1986, kostald opført 1931, kalvestald og lade
1950 og maskinhus 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer og 40
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer,
tårnsilo, varm og kodi lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
LØGAGERVEJ 28, "LØGAGERHUS", LØGAGER, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438349.
OTTO NIELSEN, gårdejer, født den 15.-3.-1939, søn af Hansigne Alvilda og Christian
Arnold Nielsen, bor sammen med Krista Klit, husmor, født den 2.-2.-1942, datter af
Adda og Jens Peder Klit. O.N. har børnene: Anitta, født den 21.-7.-1966 og Benny,
født den 19.-12.-1968. K.K. har børnene: Kirsten, født den 22.-7.-1961, Sonja, født den
24.-6.-1963, Agnes, født den 21.-7.-1964 og Preben, født den 14.-4.-1967.
O.N. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1969 fra Kristian Bilgrav. Ved
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Ejendomsskyld 500.000. Areal 29,7 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1978, kostalden fra 1886 er ombygget til
hundekennel i 1970, kostald opført 1973, svinestald 1975, lade 1886 og restaureret
1983, maskinhus opført 1986 og foderhus 1976. Gården drives som et blandet landbrug
med en besætning på 8 ammekøer og 4 slagtekalve af racen Simmentaler, der er 4
Shetlandsponier og 2 Knapstruphopper, 50 moderfår og 3 væddere af racen Dorset.
Desuden er der en Chinchillabestand på 184 avlstæver og der drives hundekennel med
langhårede gravhunde, der er 5 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, kold lufst tørreri samt halmfyr.
LØGAGERVEJ 30, "SDR. BJERREGAARD", BJERREGÄRDE, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438679.
BENNY JENSEN, gårdejer, født den 25.-8.-1949, søn af Tove og Henning Jensen, gift
med Ragnhild Hove Jensen, socialpædagog, født den 11.-4.-1950, datter af Anna og
Anders Møller Jensen. Parret har børnene: Kim, født den 26.-4.-1975, Sanne, født den
23.-5.-1980 og Kasper, født den 12.-6.-1984.
B.J. er lærer. Han overtog gården den 15.-4.-1986 fra Johs. Madsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 29,7 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1986, hestestald 1877, lade 1912 og maskinhus 1979. Gården drives
som hjortefarm med en bestand på 100 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til høst.

LØGAGERVEJ 31, "SDR. NY
BORG", HELMOSEDAL, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131784.
GUNNAR BANG JENSEN, gårdej
er, født den 20.-5.-1932, søn af
Anna Kirstine og Bernhard Bang
Jensen, gift den 3.-6.-1953 med
Mette Marie Jensen, medhjælpen
de hustru, født den 20.-11.-1934,
datter af Knud Bang Jensen. Par
ret har børnene: Henning, født
den 2.-10.-1953, Bjarne, født den
26.-1.-1955, Lilly, født den
13.-4.-1957, John, født den 13.- 9.-1962 og Ulla, født den 29.-9.-1969.
G.B.J. overtog gården den 1.-11.-1951 fra Orla Pedersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov. 7 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1969, kostald opført 1963, kviestald 1935,
staklade 1964 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 40 slagtesvin. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, indvendig tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården
er 1 søn medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
G.B.J. har halvpart i gården Bavnsgårdvej 7 og sønnen har den anden halvdel.
LØGAGERVEJ 32, "LILLE BJERREGAARD", KLEINSTRUP, 7550 SØRVAD.
JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, omtales under Løgagervej 21.
J.K. overtog gården den 1.-3.-1967 fra Kristian Kleinstrup Andersen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 29,2 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostald, svinestald og lade 1890. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og pillegræs. Gården drives
sammen med Løgagervej 21.

LØGAGERVEJ 38, "ALDERSRO",
KLEINSTRUP, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438646.
MARIANE GODSKESEN, gårdejer,
født den 25.-8.-1965, datter af
Helga og Svend Knudsen, gift
den 9.-2.-1985 med Harly Godskesen, traktorfører, født den
8.-3.-1949, søn af Ingrid og Tage
Godskesen. Parret har børnene:
Carina, født den 28.-2.-1986 og
en dreng, født den 12.-1.-1989.
M.G. er syerske. Hun overtog
gården den 1.-2.-1985 fra sin bedstemor, Mariane Knudsen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 54 ha., heraf 8,3 ha. hede.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1985, kostald, svinestald og lade, som er i
samme bygning som stuehuset, er fra 1957 og maskinhus 1940. Gårdens besætning er
på 21 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker.

LØGAGERVEJ 40, "KATHRINEBJERG", HELMOSEDAL, 6973
ØRNHØJ, tlf. 97-131462.
KENJI STEFAN SUZUKI, gårdej
er, født den 24.-7.-1944, søn af
Take og Sadao Suzuki, Japan,
gift den 25.-3.-1970 med Frida
Jensen, lærer, født den 12.-4.1943, datter af Jenny og Marti
nus Jensen. Parret har børnene:
Marika, født den 12.-8.-1971, Mo
nika, født den 2.-5.-1973 og Lilli-Anne, født den 26.-4.-1975.
K.S.S. er medlem af Menighedsrådet i Tiphede. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra
sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 25,6 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1982, kostald, svinestald og lade opført 1926,
maskinhus 1965 og foderhus 1930. Gården drives med en svineproduktion på 14 års
søer, der produceres ca. 250 slagtesvin. Der er 2 traktorer, plansilo og varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
LØGAGERVEJ 44, "NORDVANG",
HELMOSEDAL, 6973 ØRNHØJ,
tlf. 07-131273.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født den 3.-3.-1928, søn af Mar
grethe og Jess Peter Nielsen,
gift den 27.-5.-1958 med Maja
Clausen, medhjælpende hustru,
født den 21.-1.-1931, datter af
Marie og Andreas Clausen. Par
ret har børnene: David, født d.
26.-3.-1959, Margrethe, født d.
27.-4.-1960, Inge Marie, født d.
23.-4.-1961, Jens Peder, født den 25.-4.-1962, Lisbeth, født den 18.-6.-1963, Anker,
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født den 8.-8.-1965, Finn, født den 29.-9.-1966, Ivar, født den 25.-12.-1967 og
Kristine, født den 4.-8.-1969.
K.N. overtog gården den 15.-6.-1970 fra Villy Bang Jensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1959, maskinhus
1977 og ny svinestald 1975. Gården drives som alsidigt landbrugs med en kvægproduk
tion på 14 årskøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 6
årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
plansilo, varm og kold lufts tørreri.
LØGAGERVEJ 46, "NYBJERG",
HELMOSEDAL, 6973 ØRNHØJ,
tlf. 97-132289.
HENNING BANG JENSEN, gård
ejer, født den 2.-10.-1953, søn af
Mette Marie og Gunnar Bang
Jensen, gift den 7.-6.-1981 med
Anna Grete Krog, medhjælpende
hustru, født den 8.-9.-1956, dat
ter af Maren og Johannes Lebech
Krog. Parret har børnene: Linda,
født den 22.-4.-1980, Marlene,
født den 19.-12.-1984 og Ann
Sofie, født den 23.-1.-1987.
H.B.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Vildbjerg Hus
mandsforening og overtog gården den 15.-1.-1977 fra sine bedsteforældre, som selv
byggede gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1974, kostalde opført 1942, 1963 og 1980,
svinestald og lade 1942, nye lader 1963 og 1980, foderhus 1980, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 30
slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.

LØGAGERVEJ 48, "VESTER
BJERREGAARD", HELMOSEDAL,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-131453.
HENNING MØLLER STORGÅRD,
gårdejer, født den 19.-5.-1935,
søn af Maren og Kristian Møller
Storgård, gift den 15.-12.-1962
med Grete Nørgaard, medhjælp
ende hustru, født den 23.-4.-1938,
datter af Erna og Vagn Nørgaard.
Parret har børnene: Vagn, født
den 3.-6.-1963, Finn, født den
13.-3.-1965, Arnth, født d. 21.4.-1967 og Birgitte, født d. 12.7.-1973. H.M.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den
15.-11.-1962 fra Karl Schou.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1975, kostald opført 1976, svinestald 1977,
lade omkring 1900 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 16 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Svinepro
duktionen er på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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MERRILDVEJ 2,
"MERRILDGAARD", MERRILD, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131678.
PEDER BAK ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 17.-10.-1942,
søn af Else Marie og Mads Østergaard, gift den 5.-3.-1966 med
Anna Marie Jensen, husmor, født
den 20.-5.-1943, datter af Mari
anne og Holger Jensen. Parret
har børnene: Carsten, født den
19.- 2.-1967, Vibeke, født den
27.- 12.-1968, Jesper, født den

6.-1.-1973 og Mads, født den 25.-6.-1978.
A.M.J. er medlem af skolenævnet.
P.B.Ø. er medlem af Menighedsrådet, han har været på Hammerum Landbrugsskole,
Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra sine forældre, gården har været i slægtens eje
siden 1688. Ved gårdens indkørsel står en mindesten over Merrildslægten.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restuareret 1988, kostalde opført 1972 og 1978, svinestald
og lade 1930, maskinhus 1983, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 60 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper
og der bruges maskinstation til høst.
MERRILDVEJ 9, "NØRRE MERRILD", MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131285.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født den 23.-8.-1933, søn af Katrine og Kristian M.
Pedersen, gift den 16.-11.-1957 med Karen Edel Østergaard, medhjælpende hustru,
født den 22.-6.-1937, datter af Else og Mads Østergaard. Parret har børnene: Sonja,
født den 11.-8.-1959, Lone, født den 28.-12.-1962 og Hanne, født den 7.-8.-1967.
J.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er borgmester i Trehøje Kommune
og overtog gården den 1.-7.-1965 fra Alberth Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1987, farestald opført 1930, goldsostald og
slagtesvinestald 1979, lade 1917 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvine
produktion på 850 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
MERRILDVEJ 11, "MERRILDGAARD", MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131391.
BENT THUSGÅRD KRISTIANSEN, gårdejer, født den 16.-6.-1940, søn af Elise og
Peder Thusgård Kristiansen, gift den 2.-7.-1967 med Birgit Jensen, børnehavepædagog,
født den 5.-5.-1945, datter af Anna og Jens Skovgaard Jensen. Parret har børnene:
Karin, født den 16.-10.-1969, Brian, født den 17.-3.-1971 og Christina, født den
20.-2.-1977.
B.T.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-12.-1966 fra
Verner Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34,1 ha., der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1975, kostald opført 1954, spaltestald 1982,
svinestalde 1961 og 1976, lade 1961 og maskinhus 1975, desuden er der gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 41 årskøer, 59 ungdyr
og 36 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 36 årssøer, der produceres
ca. 700 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og
maskinstation bruges til høst.

-435-

MERRILDVEJ 13, "ØSTER MERRILD", MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131133.
MADS KNUDSEN, gårdejer, født den 2.-2.-1928, søn af Marie og Jens Knudsen, gift
den 20.-7.-1958 med Anne Marie Jensen, køkkenassistent, født den 1.-9.-1936, datter
af Kathrine og Johannes Jensen. Parret har børnene: Bodil og Birthe, født den
27.-8.-1959 og Margit, født den 19.-3.-1965.
M.K. overtog gården den 1.-6.-1958 fra sin mor.
Ejendomsskyld 740.0o00. Areal 21 ha., heraf 3,3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1979 samt
maskinhus 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 15
slagtekalve af blandet race. Der er 1 traktor og kornmagasin. Maskinstation bruges til
høst.

MERRILDVEJ 15, "TOFTLUND",
MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-130708.
HARRY JENSEN, gårdejer, født
den 26.-7.-1903, søn af Dorthea
Marie og K. Jensen, gift den
26.-4.-1940 med Nielsigne Peder
sen, husmor, født d. 16.-5.-1902,
datter af Amalie og Peder Peder
sen. Parret har datteren Gundhild, født den 6.-1.-1941.
N.P. døde den 13.-5.-1962.
H.J. overtog gården den 10.-4.-

1940 fra Sofus Christensen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 10,1 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1967, kostald, svinestald og lade opført 1931
og maskinhus 1935.
MOESGÅRDVEJ 1, "LILLE MOESGAARD", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438176.
IB PEDERSEN, gårdejer, født den 24.-8.-1953, søn af Maren og Carl Oskar Pedersen,
gift den 7.-11.-1981 med Mette Rasmussen, medhjælpende hustru, født den
14.-6.-1960, datter af Inga og Roberth Rasmussen. Parret har børnene: Trine, født den
7.-6.-1982 og Lene, født den 14.-11.-1985.
I.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1981 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. eng. Der er
forpagtet 6,1 ha.
Stuehuset er opført 1965, kostald og lade 1952, spaltestald 1982, kalvestald 1983,
maskinhuse 1954 og 1970, foderhus 1986, desuden er der indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 59 årskøer, 50 ungdyr og 35
slagtekalve af racen SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges
maskinstation til høst.

MOSEVÆNGET 28, "PETERSLYST", 6973 ØRNHØJ, tlf. nr. 97-386260.
EGON ÅS HØJER, gårdejer, født den 8.-12.-1943, søn af Gerda og Ejnar Ås Højer,
Hee, gift den 9.-3.-1969 med Britta Jensen, medhjælpende hustru, født den 5.-2.-1950,
datter af Johanne og Verner Jensen, Hee. Parret har børnene: Bjarne, født den 18.-7.1969, Henrik, født den 17.-12.-1972 og Anette, født den 6.-7.-1978.
E.Å.H. overtog gården den 22.-8.-1972 fra Sv. Aa. Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 49,2 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret senest i 1988, kostald og lade opført
1985, kalvestalden fra 1890 er moderniseret 1985, hvor også maskinhuset blev opført,
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drives med en kvægproduktion på
45 årskøer, 35 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen Jersey. Der er
3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

MOSEVÆNGET 30, "LYSKJÆR", 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386379.
FINN HANSEN, gårdejer, født den 29.-i2.-1946, søn af Sigrid Marie og Viggo Hansen,
Fasterholt, gift den 9.-8.-1968 med Jonna Jensen, syerske, født den 3.-4.-1950, datter
af Benda Jensen, Århus. Parret har børnene: Jan, født den 29.-8.-1971, Jette, født den
29.-3.-1973 og Lone, født den 30.-1.-1978.
F.H. er maskinfører. Han overtog gården den 1.-6.-1987 fra sin mor.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 29,5 ha., heraf 10 ha. marginaljord. 19 ha. er bortfor
pagtet.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1988, kostald og svinestald opført 1977 og
staklade 1965. På gården er der 1 traktor.
MØLLEVANGEN 24, "HASKJÆR",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438181.
OVE KONGSGAARD, gårdejer,
født den 30.-7.-1933, søn af
Laura og Chresten Kongsgaard
Pedersen, gift den 1.-5.-1959
med Gundhild Rasmussen, cafeteriemedhjælper, født den 30.-8.1934, datter af Maren og Alfred
Rasmussen. Parret har børnene:
Inger, født den 3.-1.-1960, Erik,
født den 10.-3.-1961, Else, født
den 3.- 1.-1963 og Henny, født den 3.-3.-1965.
O.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1964 fra
Jens Mørup.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1976, kostald opført 1962, svinestalde 1952,
1976 og 1977, lade 1952, maskinhus 1980 og foderhus 1950. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt
silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. O.K. ejer Møllevangen 15,
Vinding, det er en nedlagt ejendom med en ejendomsværdi på 340.000.
MØLSTEDVEJ 1, "SØNDERBÆK", GRIMSTRUP MARK, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-132582.
GERT TOFT CHRISTENSEN, gårdejer, født den 30.-8.-1953, søn af Ellen Margrethe og
Kaj Christensen, Hjørring, gift den 9.-4.-1985 med Solveig Tessa Pedersen, butiksassi
stent, født den 13.-9.-1954, datter af Edel og Alfred Pedersen, Skagen. Parret har
sønnen Chris, født den 29.-1.-1989.
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Gert Toft Christensen er symaskinekonsulent. Han overtog gården den 1.-10.-1988 fra
Karl Aavad Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21 ha., heraf 5,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
"Sønderbæk"s stuehus er opført ca. 1850 og restaureret 1950, kostald 1860, svinestald
1978, lade 1900 og maskinhus 1965. Der er 1 traktor, 1 tårnsilo og varm og kold lufts
tørreri.
MØLSTEDVEJ 4, "VESTER TRØSTRUP", MØLSTED, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-133087.
LEIF NAJBJERG CHRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1961, søn af Sigrid og
Johannes Najbjerg Christensen, gift den 20.-6.-1986 med Anni Nielsen, medhjælpende
hustru, født den 14.-11.-1966, datter af Magda og Gustav Nielsen, Riis. Parret har
datteren Malene, født den 4.-1.-1988.
L.N.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1986
fra Anne Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 26 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1923, kostald 1930 og lade 1950, desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 45 ungdyr af blandet race. Der er 4
traktorer og der bruges maskinstation til høst.
MØLSTEDVEJ 7, "TØSTRUPGAARD", MØLSTED, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131389.
TAGE BRANDT JENSEN, gårdejer, født den 21.-4.-1960, søn af Annelise og Harald
Brandt Jensen, Brande, gift den 23.-1.-1988 med Inge Kornum Pedersen, sygehjælper,
født den 25.-7.-1960, datter af Karen og Harry Pedersen, Brøndby Øster. Parret har
datteren Anita, født den 9.-12.-1987.
T.B.J. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1986 fra
Hans Jørgen Knudsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18,5 ha., heraf 2 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1986, kostald opført 1952, svinestald 1979,
lade 1962, maskinhus 1968 og 2 lagerbygninger 1975, desuden er der gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

MØLSTEDVEJ 9, "MØLSTED",
MØLSTED, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131768.
ANDERS MØLSTED, gårdejer,
født den 28.-11.-1924, søn af
Dorthea og Niels P. Mølsted,
Mølsted, gift den 27.-3.-1955
med Edith Kathrine Jensen, med
hjælpende hustru, født den
24.-8.-1931, datter af Johanne og
Adolf Gilbjerg Jensen, Timring.
Parret har børnene: Aase, født
den 10.-5.-1956, Niels, født den
26.-6.-1957, Hanne, født den 12.-12.-1958, Aksel, født den 7.-1.-1961 og Lisbeth, født
den 31.-1.-1967.
A.M. overtog gården den 1.-1.-1955 fra sine forældre, han er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 54,5 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936, kostald og svinestald 1924, svinestald 1936 og lade 1850.
Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 28 ungdyr og 11 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri, med varm og kold luft.
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NYBORG HUSE 4, NØVLING,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-137127.
KORNA JENSEN, gårdejer, født
den 26.-10.-1948, datter af Stine
og Villiam Iversen, gift den 22.6.-1974 med Johannes Jensen,
økonomikonsulent, født den 11.2.-1948, søn af Agnes og Simon
Jensen. Parret har børnene: Kri
stian, født den 9.-6.-1977, Anne,
født den 20.-9.-1978, Søren, født
den 30.-12.-1980 og Kirsten, født
den 6.-2.-1988.

J.J. er uddannet på Landbohøjskolen.
K.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Hun overtog gården den 1.-1.-1975 fra Niels
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostald 1952, svinestalde 1980 og 1984, lade 1984 og
maskinhus 1978, desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 2.500 stk. årligt, desuden er der 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri, halmfyr samt anpart i vindmølle. Gården drives sammen med "Ny
Boelsgaard", Boelsgårdvej 3, Nøvling.
NØRHEDEVEJ 1, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386084.
ANTON HALKJÆR, gårdejer, født den 3.-8.-1929, søn af Karoline og Chresten Jensen,
gift i 1970 med Ann-Marie Wiborgh, fysioterapeut, født den 21.-5.-1943, datter af Irre
og Hans Wiborgh, Sverige. Parret har børnene: Anne Cecilia, født den 14.-4.-1970 og
Marie Louise, født den 17.-11.-1973.
A.H. er speciallæge. Han overtog gården i 1961 fra Johannes Amnitzbøl.
Areal 37,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 5,5 ha. skov og 14 ha. hede og krat. 13,5
ha. er bortforpagtet.
Nyt stuehus er opført i 1973, kostald, svinestald og lade er fra 1870 og gammel
stuehus 1900. Der er 1 traktor.
NØRHEDEVEJ 10, "VIRKELYST", NØRHEDE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386033.
KNUD SCHRIVER, gårdejer, født den 17.-7.-1941, søn af Magda og P. Chresten
Schriver, gift den 20.-3.-1965 med Elly Vestergaard, Redsal, medhjælpende hustru,
født den 22.-9.-1942, datter af Inger Margrethe og Chr. Vestergaard. Parret har
børnene: Dorthe, født den 14.-6.-1966, Lone, født den 20.-6.-1967, Anni, født den
7.-8.-1968 og Kenneth, født den 13.-1.-1972.
K.S. er i skolenævnet. Han overtog gården i 1974 fra Karl Christensen, K.S. havde den
i forpagtning fra 1965.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 125 ha., heraf 25 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1989, kostald opført 1977, spaltestald 1981,
ungdyrstald 1968 og kalvestald 1905, maskinhuse 1967 og 1987, desuden er der køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 135 ungdyr og 67
slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner, 1 rendegraver, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 2
faste medarbejdere.
NØRHEDEVEJ 11, NØRHEDE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386341.
ANDERS JUST, gårdejer, født den 10.-8.-1953, søn af Hilda og Niels Møller Nielsen,
Kjellerup, gift den 9.-8.-1975 med Lisbeth Andersen, gårdejer og medhjælpende hustru,
født den 30.-6.-1953, datter af Inger og Villy Andersen, Grønbjerg. Parret har
børnene: Peter, født den 9.-7.-1981 og Søren, født den 28.-4.-1983.

-439Andres Just har været på Ham
merum Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Thise Mejeri. Han
overtog gården den 10.-4.-1976
fra Peder Madsen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
32 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der
er 2 ha. marginaljord. 9 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført 1960, kostald
1978, svinestalden fra 1960 er
moderniseret i 1979, desuden er
der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøer og 42 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 900
stk. Planteproduktioanens salgsafgrøder er kartofler og grøntsager. Der er 4 traktorer,
2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
Ejendommen drives som et økologisk brug.
NØRHEDEVEJ 13, "MOSEKJÆR", NØRHEDE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386191.
MORTEN SLOT, gårdejer, født den 26.-9.-1926, søn af Sofie og Johannes Slot,
Holmsland.
M.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1957 fra
Thomas Kristensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 35 ha., heraf 7 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1983, svinestalde opført 1912 og 1950, lade
1912 og maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter, korn og kartofler. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.

NØRHEDEVEJ 14, "EGELUND", NØRHEDE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-430059.
HENRY MØLLER JENSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1932, søn af Mette Martine og
Elias Marinus Jensen, gift den 2.-10.-1958 med Lis Lillevang, medhjælpende hustru,
født den 2.-2.-1939, datter af Klara og Valdemar Lillevang. Parret har børnene: Arne,
født den 20.-5.-1960, Tove, født den 6.-3.-1962, Per, født den 24.-9.-1969 og Karsten,
født den 31.-8.-1972.
H.M.J. overtog jorden i 1958 og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,5 ha., heraf 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet
17,6 ha.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1977, kostald opført 1958, svinestald 1972,
lade 1977 og maskinhus 1987, desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 11 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, 2 vandingsmaskiner, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

NØVLINGHOLMVEJ 1, "NY NYBO", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137309.
VERNER JOSEFSEN, gårdejer, født den 13.-1.-1957, søn af Johanne og Chr. Josefsen,
gift den 21.-6.-1980 med Hanne Trier Poulsen, børnehavelærer, født den 30.-12.-1961,
datter af Anne Marie og Karl Trier Poulsen. Parret har børnene: Lars Erik, født den
21.-12.-1980 og Niels Martin, født den 2.-1.-1983.
V.J. er slagteriarbejder. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1972, kostald og svinestald opført 1959, lade
1915 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 7 ammekøer, 8 ungdyr og 3
slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1, og
andel i en anden traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt vindmølle.
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Maskinstation bruges til høst.

NØVLINGHOLMVEJ 2, "NYBOGAARD", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137021.
SIGURD LARSEN, født den 30.-4.-1923, søn af Anine og Jeppe Larsen.
S.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1961 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1874, kostalde opført 1923, 1965 og 1974, svinestald 1922, lade
1965 og maskinhuse 1930 og 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
NØVLINGHOLMVEJ 3, "BÆK
GAARD", NØVLING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-136267.
PREBEN JUEL NIELSEN, gårdej
er, født den 27.-4.-1943, søn af
Ellen og Niels Juel Nielsen, Ka
sted, gift den 7.-3.-1981 med
Inga Christensen, medhjælpende
hustru, født den 3.-12.-1947, dat
ter af Kaja og Alfred Christen
sen, Hammel. Parret har børne
ne: Lars, født den 29.-6.-1981 og
Lene, født den 10.-5.-1984.
P.J.N. overtog gården den 1.-1.-1967 fra Fredbo Nielsen.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 36 ha., der er frasolgt 12 ha. og der er 7 ha.
marginaljord. 4 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1975, svinestalde 1910, 1977 og 1987, maskinhus 1980. Gården
drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der produceres ca. 4.500 smågrise og
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er
2 traktorer og 1 mejetærsker.

NØVLINGHOLMVEJ 4, "NØVLINGHOLM", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-137151.
SVEND E. NIELSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1938, søn af Rigmor og Thomas
Nielsen, gift i 1967 med Margit Nielsen, medhjælpende hustru, født den 3.-5.-1937.
Parret har sønnen Flemming, født den 29.-6.-1967.
S.E.N. overtog gården i 1970 fra dyrlæge Fredbo.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 72 ha., heraf 22 ha. marginaljord. Der er forpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført 1822 og restaureret 1987, kostald og lade opført 1954, svinestalde
1971, 1976 og 1978 og maskinhus 1982, desuden er der en gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt,
desuden er der en ammekobesætning på 30 ammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen DRK og Limousine. Der er 3 traktorer, 1 gastæt kornsilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.
NØVLINGHOLMVEJ 5, "NY BÆKGAARD", NØVLING, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-136325.
PETER SKOV, gårdejer, født den 30.-3.-1963, gift den 6.-8.-1988 med Dorthe Nielsen,
sygeplejeelev, født den 29.-2.-1962, datter af Ruth og M.P. Nielsen.
P.S. er specialarbejder, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 15.-8.-1987 fra Søren B. Kristensen. Gården drives som "I/S Bækgaard".
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1978, kostald og lade opført 1930, svinestald
1978 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
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lufts tørreri.

NØVLINGSKOVVEJ 7, "NØVLINGSKOV", NØVLING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-137007.
JOHANNES KROGSTRUP, gårdej
er, født den 1.-7.-1913, søn af
Ane og Jens Krogstrup, Snejbjerg,
gift den 1.-7.-1973 med Esther
Jensen, husmor, født den 27.-10.1924, datter af Louise og Karl
Jensen, Vildbjerg.
J.K. har været kirkeværge i 16
år. Han overtog gården den
1.-5.- 1950 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.000.0000. Areal 53,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er frasolgt 3 ha. og
der er 5,5 ha. skov og 4 ha. eng. Der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1977, kostald opført 1952, lade 1953,
maskinhus 1975 og svinestald 1977, desuden er der gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 450 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og korn. Der er 1 traktor, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til høst.

ODINSVEJ 39, "VESTERGAARD",
SKIBBILD, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-137025.
JENS POULSGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 8.-6.-1925,
søn af Signe og Thomas Jensen,
gift den 21.-6.-1962 med Gunhild
Jensen, hjemmehjælper og med
hjælpende hustru, født den 6.-8.1941 datter af Signe og Harry
Jensen. Parret har børnene: Dor
the, født den 21.-7.-1963 og Tor
ben, født den 15.-2.-1970.
J.P.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21,2 ha., heraf er 1 ha. eng og der er forpagtet 9 ha.
Struhuset er opført 1974, kostald 1939, svinestalde 1968 og 1975, lade 1912 og
maskinhuse 1963 og 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 15
årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
ODINSVEJ 42, "TVEVADLUND", TVEVAD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137089.
JOHANNES JOSEFSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1921, søn af Ane og Jens Kr.
Josefsen, gift den 26.-10.-1951 med Agnes Kjær, husmor, født den 23.-5.-1928, datter
af Ellen Margrethe og Peder Kjær. Parret har børnene: Peder, født den 27.-9.-1952,
Anna, født den 17.-5.-1955 og Bent, født den 20.-8.-1964.
J.J. overtog gården den 1.-10.-1951 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 10,1 ha., heraf 1 ha. marginaljord. 9 ha. er bortforpag
tet.
S.tuehjj«eT er"-”Qp’føYi 1929 og restaureret 1966, kostald og svinestald- 1-9-29?
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"Tvevadlund"s stuehus er opført
1929 og restaureret 1966, kostald
og svinestald 1929, maskinhus
1950 og lade 1954. Der er 1
traktor og 1 mejetærsker.

ODINSVEJ 45, "BREDKÆR TUE",
TVEVAD, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-137088.
KURT LAURIDSEN, gårdejer,
født den 20.-10.-1948, søn af
Andrea og Jakob Lauridsen, Tjørring, født den 30.-9.-1972 med
Ellen Margrethe Poulsen, sygeplej
erske, født den 19.-2.-1948,
datter af Ingrid og Henry Poul
sen, Støvring. Parret har børne
ne: Hanne, født den 12.-8.-1975,
Arne, født den 21.-7.-1977 og
Morten, født den 29.-9.-1981.
K.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 31 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Der er forpagtet 60
ha.
Stuehuset er opført 1986, svinestalde 1967, 1975, 1979 og 1983, lader 1935 og 1978,
desuden er der en gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 210 årssøer, der
sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps ogærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gastæt silo. På gården er 1
fast fodermester.
OVERGÅRDVEJ 16, "ANNEBJERG", 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386303.
BJARNE MADSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1962, søn af Gerda og Kristian Madsen,
Sinding, bor sammen med Irene Johansen, medhjælpende, født den 15.-7.-1966, datter
af Ruth og Per Johansen, Grønbjerg. Parret har sønnen Kevin, født den 27.-8.-1988.
B.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-1.-1989 fra
Per og Villy Anneberg I/S.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 29 ha. og der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1987, kostalde opført 1953 og 1977, maskinhus
1977 og desuden er der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægprodukti
on på 50 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer.
Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.

OVERGÅRDVEJ 18, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386070.
ARNE MARIUS RASMUSSEN, gårdejer, født den 21.-5.-1926, søn af Andrea og Hans
Rasmussen, Herup, gift den 12.-11.-1983 med Else Marie Hansen, husmor, født den
14.-12.-1929, datter af Kirstine og Niels Chr. Hansen, Frølund.
A.M.R. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
18.-11.-1955 fra Jens Pedersen.
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Ejendomsskyld 630.000. Areal 17 ha. og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald og svinestald 1962, lade 1906 og maskinhus 1984.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
POG AGER VEJ 1, "ØSTER BÆK
LUND", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438253.
HANS PETER LUND MADSEN,
gårdejer, født den 15.-10.-1940,
søn af Nanna og Aksel Lund
Madsen, gift den 15.-9.-1962 med
Lene Lauridsen, medhjælpende hu
stru, født den 13.-2.-1944, datter
af Ellen og Villiam Lauridsen.
Parret har børnene: Lissi, født
den 5.-2.-1963, Birgit, født den
29.-12.-1966 og Bjarne, født den
30.-5.-1974.
H.P.L.M. forpagtede gården den 1.-4.-1962 og købte den den 1.-1.-1965 fra sin
farbror, Karl Lund Madsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 8,2 ha., der er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1983, kostald og lade opført 1953 og
maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 3 ungdyr og 22
slagtekalve af racerne SDM og Jersye. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
høst.

POGAGERVEJ 3,
"NØRRETOFT", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438136.
KAREN CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 12.-2.-1931, datter af
Alma og Johannes Nørkjær, gift
den 11.-9.-1954 med Tage Chris
tensen, gårdejer, født den 25.10.-1932, søn af Nora og Marius
Christensen. Parret har datteren
Inger, født den 1.-2.-1955.
T.C. døde den 30.-1.-1988. Han
overtog gården den 1.-11.-1954
fra Kresten Raabjerg Poulsen, som var gift med Karen Christensens faster.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald og lade 1958 samt maskinhus 1971. På
gården er der 3 traktorer, 1 vandingmaskine og gastæt silo.

POGAGERVEJ 8, "POGAGER", POGAGER-VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438236 .
PEDER NØRKJÆR, gårdejer, født den 3.-11.-1933, søn af Alma og Johannes Nørkjær,
gift den 21.- 9.-1963 med Ninna Pedersen, medhjælpende hustru, født den 30.12.-1941, datter af Carla og Søren Pedersen. Parret har børnene: Gitte, født den
15.-7.-1964, Birthe, født den 27.-4.-1966, Tove, født den 17.-3.-1969 og Søren, født
den 18.-3.-1975.
P.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1963 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 71,6 ha., heraf 3 ha. skov. Desuden er der forpagtet
48 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1981, kostalde opført 1960 og 1976,
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lade 1970, foderhus 1976 og ma
skinhus 1975, desuden er der in
dendørs køresilo og fodermester
bolig fra 1963. Gården drives
som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 75 årskøer, 80
ungdyr og 45 slagtekalve af ra
cen SDM. Svineproduktionen er
på 45 årssøer, der sælges ca. 350
smågrise og 500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, tårnsilo og varm luftstørreri.
På gården er 1 fast medarbejder og 1 fodermester.

POGAGERVEJ 10, "SØNDERTOFT", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438238.
HOLGER SØNDERTOFT, gårdejer, født den 7.-2.-1953, søn af Birgitte og Niels
Søndertoft, gift den 1.-8.-1981 med Inge Sørensen, revisor, født den 19.-4.-1957,
datter af Agnethe og Frode Sørensen.
H.S. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 1.-8.-1979
fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje
i 1874.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 28,5 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng
Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1970, kostald opført 1970, svinestald og lade
1914, maskinhuse 1964, 1974 og 1984, desuden er der fyrhus fra 1982. Gården
besætning er på 75 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, tårnsilo, varm lufts tørreri,
fastbrændselsfyr, hvori der fyres med tørv fra egen mose.
POG AGER VEJ 12, "NØRREKJÆR",
RØDDING, 7480
VILDBJERG,
tlf. 97-132229.
SVEND BLÆSBJERG, gårdejer,
født den 29.-10.-1941, søn af
Elisabeth og Niels Chr. Blæsbjerg,
gift den 24.-8.-1963 med Else
Grete Nielsen, økonoma, født
den 1.-9.-1936, datter af Elva og
Børge Nielsen. Parret har børne
ne: Pia Anette, født den 6.-6.1963 og Heine Bo, født den 12.8.-1964.
S.B. er medlem af kommunalbestyrelsen, han er socialudvalgsformand og overtog
gården den 1.-9.-1983 fra Kresten Nielsen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 33 ha., heraf 3,3 ha. skov. Der er bortforpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1988, kostald opført 1885, lade 1846,
maskinhus 1950, desuden er der bygget minkhaller 1983-88. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 550 avlstæver, desuden er der 19 kronhjorte og 21
Lesterfår. Der er 1 traktor, 1 fodermaskine, 1 slamsluger, halmfyr samt eget pelseri.
På gården er der 1 fast medhjælper.

POGAGERVEJ 16, "NYGAARD", BJERRE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132368.
NIELS PATHUEL SØRENSEN, gårdejer, født den 11.-12.-1923, søn af Maren og Jens
Chr. Sørensen, gift den 3.-12.-1949 med Karen Johannes Hansen, syerske, født den
15.-7.-1922, datter af Anne Marie og Anton Marinus Hansen. Parret har børnene: Jens
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Chr., født den 7.-2.-1951, Lillian Ritha, født den 30.-10.-1954 og Ulla Irene, født den
13.-4.-1957.
Niels Pathuel Sørensen overtog gården den 15.-10.-1949 fra Simon Dal Knudsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1974, kostald og lade opført 1914, samt
garage 1960. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca.
80 slagtesvin årligt, desuden er der 1 nordbaghoppe samt 1 hoppe med hingsteføl.
Planteprodutkionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til høst.
POG AGER VEJ 18, "STENSHOLM",
RØDDING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-132528.
ANKJÆR EBBESEN, gårdejer,
født den 27.-11.-1931, søn af
Kirstine og Ejner Ebbesen, gift
den 2.-8.- 1953 med Else Mik
kelsen, husmor, født den 25.-12.1930, datter af Amalie Kirstine
og Chr. Mikkelsen. Parret har
børnene: Bente, født den 14.-12.1953 og Kurt, født den 27.-10.1955. A.E. overtog gården den
15.-3.-1979 fra Bent Risom, sønnen Kurt har siden den 15.-3.-1979 haft halvpart i ejen
dommen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret senest i 1986, der er bygget 900 kvadratmeter
til køer, ungkreaturer og kalve i 1973, lade opført 1973, maskinhus 1986 og foderhus
1984, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
70 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine og 1 rendegraver. På gården er 1 fodermester samt sønnen som
medhjælper.

PRÆSTEVEJEN 7, "RAMSKOVLUND", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438068.
HANS JENSEN, gårdejer, født
den 19.-4.-1910, søn af Dortea
og Jens Chr. Jensen, gift den
21.-7.-1940 med Else Marie Of
fersen, husmor, født den 27.-9.1915, datter af Sidsel og Niels
Offersen, (Junior). Parret har
børnene: Frede, født den 4.-2.1942, Jens Senius, født den 15.7.-1944 og Niels, født den 11.12.-1949.
E.M.O. har været medlem af kommunalbestyrelsen 1966-1981.
H.J. døde den 20.-2.-1989. Han overtog jorden den 9.-4.-1940 og byggede selv ejen
dommen, som blev udstykket fra forældrenes gård "Øster Ramskov", Præstevejen 8a.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 18,3 ha., der er frasolgt 3 ha. og
der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade opført 1940.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Sønnen
Jens driver jorden i sin fritid.
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JENS POULSGAARD JENSEN, gårdejer, født den 16.-7.-1930, søn af Ane Kirstine og
Jens Jensen, gift den 8.-12.-1953 med Rigmor Emilie Jensen, medhjælpende hustru,
født den 28.-3.-1928, datter af Marie og Valdemar Jensen. Parret har børnene: Jørgen,
født den 25.-7.-1960, Ivan, født den 16.-6.-1963 og Lisbeth, født den 27.-7.-1968.
J.P.J. har været på Hoptrup Landbrugsskole. Han overtog jorden i 1953 og byggede
selv ejendommen.
Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade opført 1953,
maskinhus 1965 og foderhus 1981, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 årskøer. 30 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen SDM, svineproduktionen er på 350 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og pillegræs. Der er 2 traktorer og gastæt silo.
Maskinstation bruges til høst.

PRÆSTEVEJEN 8A, "ØSTER
RAMSKOV, VINDING, 7550 SØR
VAD, tlf. 97-438170.
NIELS OFFERSEN, gårdejer, født
den 15.-4.-1917, søn af Sidsel og
Niels Offersen, gift den 21.-11.1953 med Erna Hansen, medhjælp
ende hustru, født d. 20.-2.-1933,
datter af Ellen og Peter Hansen.
Parret har børnene: Susanne,
født den 6.-7.-1959 og Niels Pe
der, født den 21.-1.-1963.
N.O. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1963 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyldi.300.000 Areal 55,1 ha., heraf 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade opført 1968,
maskinhus 1972 og foderhus 1973. Gårdens besætning er på 12 ungkreaturer af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
PRÆSTEVEJEN 10, "VESTER RAMSKOV", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438193.
JØRGEN LAURITSEN, gårdejer, født den 21.-7.-1960, søn af Vita og Niels Lauritsen,
gift den 10.-6.-1984 med Anne Marie Thomsen, medhjælpende hustru, født den
1.-2.-1960, datter af Else og Ivar Thomsen. Parret har børnene: Mette, født den
8.-2.-985 og Mathilde, født den 17.-11.-1988.
A.M.T. har været på Lægård og Dalum landbrugsskoler.
J.L. har været på Lægård og Dalum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Vinding-Vind-Ørnhøj Landboforening og overtog gården den 1.-5.-1983 fra sin morfar,
Holger Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 45 ha., heraf 11 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1976 og restaureret 1988, kostalden fra 1950 er restaureret 1983,
spaltestald opført 1986, lade 1894 og foderhus 1986. Gården drives med en kvægpro
duktion på 53 årskøer, 65 ungdyr og 38 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer og 1 gummiged. Maskinstation
bruges til høst.
PRÆSTEVEJEN 11, "TYREGAARDHUS", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438169.
MADS DAMGAARD, gårdejer, født den 10.-9.-1932, søn af Kirstine og Peder Damgaard, gift den 24.-10.-1955 med Kristine Kvolsbæk, husmor, født den 8.-9.-1931,
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datter af Dagmar og Kresten
Kvolsbæk. Parret har børnene:
Vera, født d. 14.-4.-1958, Ingrid,
født den 17.-11.-1959, Bodil, født
den 5.-9.-1962, Else, født den
2.-6.-1964 og Bent, født den 3.6.-1964.
Mads Damgaard overtog gården
den 1.-11.-1955 fra Peder Jakob
sen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 9,8
ha.
Stuehuset er opført 1880 og re
staureret 1975, kostald opført 1880, lade 1931 og maskinhus 1965. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, maskinstati
on bruges til høst.

PRÆSTEVEJEN 12, "BEDEHØJ",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438153.
JENS DAMGAARD KRAGELUND,
gårdejer, født den 28.-7.-1911,
søn af Abelone og Niels Dam
gaard Kragelund, gift den 14.-6.1943 med Ingrid Mikkelsen,
husmor, født den 5.-4.-1917, dat
ter af Andrea og Peter Mikkel
sen. Parret har børnene: Svend
Egon, født den 31.-8.-1944, Ve
ra, født den 16.-3.-1947, Niels,
født den 25.-4.-1949 og Bente, født den 7.-3.-1952.
J.D.K. overtog gården i 1942 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 1 ha., og der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1931, kostald, svinestald, lade og maskinhus
opført 1931 og hønsehus 1949. Gårdens besætning er på 2 slagtekalve og 2 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, kornsilo
samt kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
PRÆSTEVEJEN 14, "ØSTER SPAABÆK", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438366.
KAJ KRAGELUND, gårdejer, født den 2.-6.-1947, søn af Gunvor og Søren Kragelund,
gift den 23.-2.-1972 med Yrsa Christensen, bankassistent, født den 3.-11.-1951, datter
af Ninna og Tage Christensen. Parret har børnene: Pernille, født den 20.-10.-1974,
Rikke, født den 27.-8.-1977 og Ditte, født den 25.-8.-1980.
K.K. arbejder på gartneri. Han overtog gården den 1.-4.-1986 fra Knud Erik Poulsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1976, kostald, svinestald og lade er restaureret 1980, maskinhuse
opført 1955 og 1974. Gården drives med en minkbestand på 350 avlstæver, desuden er
der ialt 4 slagtekalve. Der er 1 traktor, 1 minkfodermaskine, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.

PRÆSTEVEJEN 15, VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438572.
JAN JENSEN, minkavler, født den 16.-10.-1963, søn af Iris og Henry Jensen, gift den
3.-10.-1987 med Vinni Pedersen, medhjælpende hustru, født den 22.-7.-1964, datter af
Lene og Ove Pedersen. Parret har datteren, Jane, født den 18.-8.-1988.
J.J. overtog gården den 1.-11.-1983 fra Svend Blæsbjerg.
Areal 1,1 ha.
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Stuehuset er opført 1969, foderhus 1982 og der er bygget 13 minkhaller fra 1979-1988.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 1.200 avlstæver. Der er 1 traktor, 1
fodermaskine samt eget pelseri. På gården er ansat 1 på 3/4 tid.
PRÆSTEVEJEN 16, "SPAABÆK", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438157.
GUNNAR TJAGVAD MADSEN, gårdejer, født den 12.-11.-1934, søn af Agnes Petrea
og Chresten Madsen, gift den 10.-11.-1962 med Gerda Sahlholt Lauritsen, medhjælpen
de hustru, født den 17.-5.-1942, datter af Marie og Peder Lauritsen. Parret har
børnene: Bjarne, født den 11.-5.-1965, Anette, født den 20.-5.-1968, Susanne, født den
6.-9.-1970 og Brian, født den 9.-11.-1975.
G.T.M. har været på Nr. Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 27.-11.-1961
fra sin moster og dennes mand, Astrid og Laurits Christensen, nuværnede ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 41 ha., der er 11 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1979, kostalde opført 1930 og 1973, svinestald
opført 1930, lade 1954 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på
29 årskøer, 20 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

PRÆSTEVEJEN 18, "STORE SPAA
BÆK", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438150.
BØRGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 4.-10.-1932, søn af Nikoline og Jens Chr. Christensen.
B.C. er fraskilt og har datteren
Margit, født den 12.-5.-1964 i
Holstebro. B.C. er i repræsentant
skabet for slagteriet i Holstebro.
Han overtog gården 1.-10.-1958
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
38 ha.
Stuehuset er opført 1967, kostalden fra 1939 er i 1970 ændret til svin, kostald fra
1975 er i 1982 ændret til svinestald, svinestald og lade opført 1939, lade 1974 og
maskinhus 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk., desuden er
der 5 hopper, 1 hingst og 6 hoppeplage af belgisk race. Der er 2 traktorer, 1
maleblandeanlæg og gastæt silo, staldvarmen bruges til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til høst.
PRÆSTEVEJEN 20, "NR. SPAABÆK", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438128.
RICHARDT VENNEVOLD, gårdejer, født den 11.-12.-1914, søn af Mariane og Kristian
Vennevold, gift den 5.-5.-1940 med Maren Kragelund, husmor, født den 23.-1.-1909,
datter af Abelone og Niels Damgaard Kragelund. Parret har børnene: Ejner, født den
17.-4.-1935, Niels Chr., født den 1.-4.-1942, Hans, født den 12.-9.-1944, Jørgen, født
den 9.-8.-1948 og Bodil, født den 2.-8.-1950.
R.V. overtog gården den 1.-5.-1940 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 17 ha., heraf 6,5 ha. skov, der er frasolgt 8 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1960, svinestald opført 1965. Gården drives
udelukkende med græs. Der er 1 traktor og halmfyr.

PRÆSTEVEJEN 21, "ØSTERGAARD", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430041.
GERHARDT PLOUGMANN, gårdejer, født den 10.-11.-1956, søn af Inga og Laurits
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Plougmann, gift den 10.-6.-1978,
med Bente Poulsen, bankassistent,
født den 30.-4.-1958, datter af
Mona og Magnus Poulsen. Parret
har datteren Gitte, født den 15.10.-1981.
Gerhardt Plougmann har 2 gange
været på Lægaard Landbrugssko
le, han er i bestyrelsen for Vin
ding- Vind-Ørnhøj Landboforening.
Han overtog første halvdel af
gården den 1.-7.-1979 og resten
den 1.- 7.-1985 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44,2 ha., heraf 4 ha. eng og skov. Desuden er der
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1987, kostalde opført 1976 og 1980, kviestald
1982 og kalvestald 1958, lader 1972 og 1988, maskinhuse 1971 og 1983, desuden er der
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer,
70 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine , tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset .Faderen arbejder på halv tid på gården
og der bruges maskinstation til høst.
PRÆSTEVEJEN 22, "LYKKEBO", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438687.
KURT BARSLUND, gårdejer, født den 7.-10.-1953, søn af Elna og Niels Barslund, gift
den 29.-10.-1988 med Kirsten Jakobsen, boghandlermedhjælper, født den 24.-10.-1960,
datter af Elly og Børge Jakobsen.
K.B. er kaffesælger, han har været på Borris Landbrugsskole og overtog gården den
1.-1.-1985 fra Jens Gammelager Kristensen.
Areal 16 ha ., 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1988, alle udbygningerne, bestående af
kostald, svinestald, lade og maskinhus, er fra 1938. Gårdens besætning er på 3 hopper
og 3 plage af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri.

PRÆSTEVEJEN 23, "MELDGÅRD", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430004.
KNUD POULSEN, gårdejer, født den 3.-6.-1924, søn af Jensine og Chr. Poulsen, gift
den 18.-10.-1950 med Gunhild Lind Jensen, husmor, født den 6.-10.-1928, datter af
Anna Cecilie og Carl M. Jensen. Parret har børnene: Ole, født i 1951, Jens Chr., født
i 1953, Karl Johan, født i 1955, Irene, født i 1958 og Lars i 1960.
G.L.J. døde den 18.-5.-1988.
K.P. har været medlem af menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-11.-1950 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. Jorden er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført 1896, kostald 1914, svinestald og lade 1896. På gården er der 2
traktorer.
PRÆSTEVEJEN 26, "NØRREGAARD", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430013.
JOHANNES PEDER RASK, gårdejer, født den 12.-8.-1922, søn af Dorthea og Marinus
Rask, gift den 2.-7.-1947 med Marie Pedersen, husmor, født den 21.-8.-1926, datter af
Bodil Marie og Peder Chr. Pedersen. Parret har børnedne: Kaj, født den 23.-10.-1947,
Erik, født den 8.-8.-1950, Irma, født den 28.-11.-1954, Benny, født den 12.-1.-1959 og
Ib, født den 31.-3.-1964.
J.P.R. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1947
fra Jens Chr. Bilgrav.
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Ejendomsskyld 680.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. eng. Oorden er bortforpagte!.
"Nørregaard"s stuehus er opført i 1964, kostald 1963, svinestald 1968 og maskinhus
1954. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der prduceres ca. 60
slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og halmfyr.

PRÆSTEVEJEN 27, "NYGAARD" VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430086.
ANDERS HØGBJERG ANDERSEN, gårdejer, født den 20.-5.-1937, søn af Marianne og
Edvard Andersen, gift den 30.-12.-1961 med Gerda Andersen, medhjælpende hustru,
født den 4.-1.-1942, datter af Ingrid og Matias Andersen. Parret har børnene: Inger,
født den 21.-12.-1962, Eva, født den 2.-5.-1964 og Birte, født den 20.-2.-1967.
A.H.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra
sine forældre.
Areal 82 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1942, kostald 1942 og desuden er der ungdyrstald og kalvestald,
lade opført 1978 og maskinhus 1975, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 59 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt kornsilo, varm og kold luft tørreri og
staldvarmen bruges til opvarming af stuehuset. På gården er 1 fodermester.
PRÆSTEVEJEN 29, "VESTERGAARD", VIND, 7500 HOLSTEBRO.
EMIL JEPPESEN, omtales under Ølgrydevej 2.
E.J. overtog gården i 1967 fra sine forældre, han er mindst 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 150.000. Areal 11 ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Den drives
sammen med Ølgrydevej 2.
PRÆSTEVEJEN 30, "SKOVLY", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430019.
HANS AGERGAARD, gårdejer, født den 22.-11.-1937, søn af Martha og Kristian
Agergaard, gift den 2.-12.-1960 med Conni Kristensen, medhjælpende hustru, født den
20.-11.-1939, datter af Mary og Verner Kristensen. Parret har børnene: Jan, født den
4.-11.-1962, Tove, født den 28.-5.-1964, Helle, født den 11.-8.-1966, Tina, født den
10.-4.-1970 og Leif, født den 19.-2.-1975.
H.A. overtog gården den 11.-11.-1960 fra Johs. Andersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 8,6 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1975, kostalde opført 1972 og 1976,
svinestalde 1940, 1962 og 1985, lader 1940 og 1964, maskinhuse 1974 og 1986, desuden
er der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32
årskøer, 32 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, indvendig tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri og staldvarmen bruges til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til høst.
PRÆSTEVEJEN 33, VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430149.
ARNE MORTENSEN, gårdejer, født den 6.-11.-1935, søn af Rigmor og Peder Morten
sen, Rindom, gift den 26.-9.-1970 med Ragna Sønderskov, medhjælpende hustru, født
den 27.-11.-1945, datter af Kirstine og Vagn Sønderskov, Bøvling. Parret har børnene:
Ingelise, født den 14.-2.-1964, Søren, født den 28.-9.-1968 og Bodil, født den
18.-6.-1975.
R.S. døde den 2.-9.-1984.
A.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1976 fra
Svend Blæsbjerg.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1980, sostald opført 1974, slagtesvinestald og
lade 1977. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca.
1.800 slagtesvin årligt. Der er diverse fodersiloer.

PUGDALVEJ 12, "KIKKENBORG",
MERRILD, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131177.
SIGFRED EMANUEL JENSEN,
gårdejer, født den 21.-8.-1930,
søn af Marie og Valdemar Jen
sen, gift den 21.-9.-1959 med
Jengsine Østergaard, sygehjælper,
født den 20.-3.-1932, datter af
Julia og Chr. Østergaard, Kølbæk.
Parret har sønnen Frey, født den
13.-9.- 1965.
S.E.J. er tankvognschauffør. Han
overtog gården den 1.-4.-1958 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 7,9 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1979, lade opført 1937. På gården er der 1
traktor.

PUGDALVEJ 14, "THANHOLMGAARD", MERRILD, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131265.
VILLY MORTENSEN, gårdejer,
født den 19.-5.-1931, søn af Ma
ren og Marius Mortensen.
Snejbjerg, gift den 20.-9.-1958
med Inga Madsen, medhjælpende
hustru, født den 15.-4.-1931, dat
ter af Katrine og Mads Madsen,
Kølkær. Parret har børnene:
Carsten, født den 15.-4.-1960 og
Lene, født den 18.-3.-1964.
V.M. har været på Rønde Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-7.-1958 fra
Magnus Østergaard.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. og der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostald 1972, svinestald 1922, lade og garage omkring 1900,
og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 17 ungdyr og
15 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
RAMSKOVVEJ 1, VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438383.
ERLING NIELSEN, gårdejer, født den 16.-9.-1932, søn af Marie og Niels P. Nielsen,
gift med Gerda Christensen, telefonist, født den 22.-10.-1937, datter af Eva og Otto
Christensen. Parret har børnene: Per, Gitte og Ole.
E.N. er gartner og overtog gården den 1.-3.-1986 fra Andreas Nielsen.
Areal 10,8 ha., heraf 1,8 ha. plantage og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1972, kostald og svinestald ligeledes fra 1972 og maskinhus 1930.
Gårdens besætning er på 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
RAMSKOVVEJ 2, "SDR. THYRGAARD", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438040.
HELMER JENSEN, gårdejer, født den 28.-6.-1956, søn af Kirsten og Gunnar Jensen,
gift den 22.-8.-1987 med Jytte Pedersen, arbejdsfordeler, født den 30.-10.-1957,
datter af Johanne og Kristian Pedersen. Parret har datteren Malene, født den
3.-3.-1988.
H.J. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange, han er næstformand i Kontrolfor
eningen. Han overtog gården den 1.-8.-1982 fra sin mor, nuværende ejer er 7.
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generation på gården.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 20 ha. skov og 4
ha. eng.
"Sdr. Thyrgaard"s stuehus er opført 1901 og restaureret 1953, kostalde opført 1942 og
1976, spaltestald 1983, lade 1942, maskinhus 1981 og foderhus 1972, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 77 årskøer, 80 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn og
pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er 1 skoledreng til hjælp, 1 fodermester og der bruges
maskinstation til høst.
RAMSKOVVEJ 5, "ULFSBJERG",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438276.
POUL ANDERSEN, gårdejer,
født den
19.-9.-1940, søn af
Erna og Peder Andersen, gift den
2.-11.- 1968 med Ida Lillevang,
medhjælpende hustru, født d.
30.-1.-1946, datter af Klara og
Valdemar Lillevang. Parret har
børnene: Claus, født den 4.-2.-1970,
John, født den 12.-3.-1972 og
Lisbeth, født den 28.-10.-1976.
P.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1968 fra
sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21,5 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1978, svinestalde 1946, 1972 og 1975, lade 1977 og maskinhus
1981. Gården drives med en svineprodutkion på 60 årssøer, der sælges ca. 400
smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
spisemajs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt kold lufts tørreri.
RAMSKOVVEJ 8, "LILLEBÆK",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438164.
PEDER LILBÆK, gårdejer, født
den 24.-5.-1935, søn af Elisabeth
og Anders Lilbæk, gift den 25.9.-1965 med Karen Kristiansen,
medhjælpende hustru, født den
16.-12.-1930, datter af Katrine
og Anders Chr. Kristiansen. Par
ret har børnene: Jette, født den
21.-11.-1966 og Lars, født den
6.-4.-1969.
P.L. overtog gården den 1.-11.-1963 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation
på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 1 ha. og der er 2 ha. eng. 1 ha.
er i forpagtning.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade opført 1939
og maskinhus 1971. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produ
ceres ca. 420 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr.
RAMSKOVVEJ 10, "SDR. RAMSKOV", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438312.
AKSEL JUUL AHLE, gårdejer, født den 24.-12.-1945, søn af Edith og Knud Ahle, gift

den 21.-3.-1970 med Birgit Østergaard Nielsen, bankassistent,
født den 11.-7.-1949, datter af
Maren og Chr. Østergaard Niels
en. Parret har børnene: Martin,
født den 9.-11.-1973 og Thomas,
født den 1.-9.-1975.
A.J.A. er værkfører. Han overtog
gården den 1.-1.-1988 fra Holger
Kjær.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 24
ha., heraf 1 ha. skov.
"Sdr. Ramskov"s stuehus er op
ført 1908 og restaureret 1975, kostald opført 1956, lade 1923 og maskinhus 1969, der
er bygget lukket minkhal i 1988 og åben minkhal i 1989. Gården drives med en mink
bestand på 500 avlstæver, desuden er der 18 Chinchillatæver og der er 2 ungkreaturer
og 1 slagtekalv af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 3 traktorer, 1 fodermaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.
RAMSKOVVEJ 24, "NY RAMSKOV", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438078.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer,
født den 23.-2.-1929, søn af Ka
trine og Svend Andersen, gift
den 6.-11.-1953 med Edith Søren
sen, husmor, født d. 3.-6.-1931,
datter af Dorthea og Søren Sø
rensen. Parret har børnene: Bo
dil, født den 18.-5.-1955, Inga,
født den 8.-11.-1956, Niels, født
den 3.-1.-1966 og Jytte, født
den 12.-8.-1970.
A.A. har været på Rønde Landbrugsskole. Han overtog gården den
Visti Pedersen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1978-85, kostald opført 1964,
og 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 22
Jersey. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og der
me til opvarmning af stuehuset.

16.-9.-1953 fra

maskinhuse 1956
ungdyr af racen
bruges staldvar

RAMSKOVVEJ 26, " NØRRE
RAMSKOV", VINDING, 7550
SØRVAD, tlf. 97-438149.
MARINUS LAURITSEN, gårdejer,
født den 16.-3.-1923, søn af Jo
hanne og Laurits Lauritsen, gift
den 20.-12.-1957 med Sidsel An
dersen, husmor, født den 31.-1.1927, datter af Johanne og An
ders Poulsgaard Andersen. Parret
har børnene: Bent, født den
18.-5.- 1958, Arne, født den
16.-6.-1959 og Henry, født den

29.-9.-1964.

Marinus Lauritsen har været på Nr. Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-1.-1954 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1985, kostald, svienstald og lade opført 1942
samt maskinhus 1968. Gårdens besætning er på 225 høns. Plantperoduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst. Gården er sammelagt med Præstevejen 9.

RAMSKOVVEJ 28, "RØJKJÆR",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438523.
FRITS HENRY LARSEN, gårdej
er, født den 20.-7.-1952, søn af
Otea og Johannes Larsen, gift
den 25.-9.-1982 med Karin Poul
sen, medhjælpende hustru, født
den 27.-3.-1963, datter af Nanna
og Viggo Poulsen. Parret har bør
nene: Gitte, født den 26.-1.-1984
og Henning, født den 19.-2.-1986.
F.H.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er kolportør for Lohses Forlag. Han overtog gården den
15.-4.-1982 fra Arne Møller Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48,6 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1989, kostalde opført 1931 og 1984, svinestald
og lade 1931 samt maskinhus 1988, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer. På gården er 1
skoledreng til hjælp og sommetider 1 skolepige og der bruges maskinstation til høst.
RIISVEJ 1, "RIIS", RIIS, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131544.
KURT RIIS JENSEN, gårdejer,
født den 14.-2.-1944, søn af Ma
ry og Hermann Riis Jensen, Riis,
gift den 8.-8.-1987 med Anni
Mogensen, køkkenleder, født den
5.-7.-1961, datter af Mona og
Henri Mogensen, Hjortshede.
K.R.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1976 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 74,6 ha., heraf 11 ha. skov, 3 ha. eng og 8 ha. hede.
Stuehuset er opført 1857 og restaureret 1989, kostald opført 1913, svinestalde 1913,
1918 og 1976, lade 1982 og maskinhus 1963, desuden er der en gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 250
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og pillegræs. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kold og varm lufts tørreri samt halmfyr.

RIISVEJ 2, "BOELSVAD", RIIS, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131515.
AXEL POULSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1928, søn af Andrea og Chr. Poulsen, Riis,
gift den 22.-1.-1966 med Krista Cathrine Olesen, medhjælpende hustru, født den
13.-7.-1935, datter af Mette og Marinus Olesen, Timring. Parret har børnene: Poul
Kristian, født den 14.-11.-1967, og tvillingerne Hans og Peder, født den 24.-8.-1972.
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rådet. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 29,9 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade opført 1921
samt maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 15 ungdyr
og 9 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en produktion på 150 slagtesvin årligt.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

RIISVEJ 3, "VINDTOFT", RIIS,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-131554.
HENRY JUST, gårdejer, født den
8.-2.-1943, søn af Edel og Ejner
Just, Vinderslev, gift den 30.-9.1967 med Birgit Rask Nielsen,
medhjælpende gårdejer, født den
19.-4.-1943, datter af Esther og
Svend Nielsen, Iller. Parret har
børnene: Bodil, født den 19.-5.1970, Else, født den 20.-8.-1971
og Hanne, født den 16.-2.-1974.
H.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1967 fra Viggo Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. eng. Der er 14 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1979, kostald opført 1916 og 1975, svinestalde
fra omkring 1900 og 1972, lade ca. 1890 og maskinhus 1988, desuden er der indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
40 årskøer, 40 ungdyr og 45 slagtekalve af racen Jersey. Svineproduktionen er på 25
årssøer, der sælges ca. 450 smågrise årligt. På gården er der 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper.

RIISVEJ 4, "LILLE RIS", RIIS, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131636.
GUNNER POULSEN, gårdejer, født den 23.-5.-1941, søn af Else og Jens Poulsen, Riis,
gift den 12.-7.-1969 med Karna Thomsen, hjemmesygeplejerske, født den 18.-3.-1946,
datter af Else og Thue Thorsen, Hemmet. Parret har børnene: Jens, født den
28.-5.-1973 og Else, født den 10.-2.-1975.
G.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4 ha. eng. Deruden
er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1979 og restaureret 1989, kostald opført 1961, ungdyrstald 1975,
lade 1894, maskinhus 1972, foderhus og indendørs køresilo 1975. Gården drives med en
kvægproduktion på 72 årskøer, 90 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Der er 6
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, samt varm og kold lufts tørreri.

RIISVEJ 5, "KRISTIANSMINDE",
RIIS, 7480 VILDBJERG, tlf. nr.
97-131747.
VERNER FRANDSEN, gårdejer,
født den 28.-9.-1939, søn af An
ne Marie Frandsen, Videbæk,
gift den 13.-4.-1960 med Anne
Marie Højland, hun er boghand
lermedhjælper, født den 8.-12.1942, datter af Dora Højland,
Breining. Parret har børnene:
Maibritt, født den 23.-8.-1960,
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Ingvardt, født den 19.-11.-1961 og Bo, født den 9.-5.-1967.
V.F. er tankvognchauffør. Han overtog gården den 11.-12.-1960 fra Chr. Holm
Christiansen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1986, kostald og lade er opført 1922,
maskinhus 1956 og svinestald 1971. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500
stk. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.

RIISVE3 6, "SKOVLY", RIIS, 7480 VILDB3ERG, tlf. 97-133145.
NIELS HENRIKSEN, gårdejer, født den 30.-7.-1938, søn af Marianne og Kresten
Henriksen.
N.H. er skilt fra Inger Agnethe Henriksen, født den 24.-5.-1934, parret har datteren
Ulla, født den 15.-4.-1961.
N.H. er husbondafløser. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sine svigerforældre,
Kirstine og Marinus Hvass, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 7,9 ha.
Stuehuset er opført 1903, kostald 1903, svinestalde 1911 og 1978 samt lade 1910.
Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges ca. 180 smågrise,
desuden er der 1 ammeko og 1 ungkreatur af racen DRK. Der er 1 traktor og tårnsilo.
Maskinstation bruges til høst.

RIISVE3 7, "ØSTERGAARD",
BIRKMOSE, 7480 VILDB3ERG,
tlf. nr. 97-131848.
NIELS GUSTAV GAMMELAGER
NIELSEN, gårdejer, født den 15.7.-1935, søn af Hanne og Kristi
an Emil Nielsen, Timring, gift
den 28.-11.-1964 med Marga
Christensen, dagplejemor, født
den 23.- 11.-1945, datter af Ma
rie Helene og 3ørgen Christen
sen, Agerskov. Parret har børne
ne: Karin, født den 8.-12.-1965,
Anni, født den 14.-11.-1966 og Solvej, født den 22.-2.-1970.
N.G.G.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet,
bestyrelsesmedlem for vikarordningen for Videbækegnen og hedeboerne. Han overtog
gården den 1.-9.-1964 fra Niels Holm.
Ejendomsskyld 825.000. Areal 35 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1978, kostald opført 1965, svinestald og lade
1915 og maskinhus 1976, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 22 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, kold og varm lufts tørreri. En del af tiden er
der 1 skoledreng til hjælp.
ROMVIGVE3 2, "FÆLLEDTOFT", EISINGK3ÆR, 7480 VILDB3ERG, tlf. 97-131448.
EGON HAISLUND, gårdejer, født den 26.-9.-1933, søn af Anna og Niels Haislund, gift
den 18.-10.- 1969 med Birgit Hyldgaard, husassistent, født den 14.-6.-1939, datter af
Agnes og Niels Hyldgaard.
E.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-8.-1969 fra
Rasmus Søby.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restuareret 1976, slagtesvinestalde opført 1955 og 1979,
lade 1930 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.600
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der 2 traktorer,
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tårnsilo, varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.

ROMVIGVEJ 4, "LILLE ROMVIGGAARD", ROMVIGGÅRDE, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-132516.
ERIK LAURITSEN, gårdejer, født den 2.-12.-1960, søn af Anna og Arne Lauritsen.
E.L. bor på Romvigvej 3, han har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1987 fra Ivan Steffensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 86 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1985, kostalde opført 1956 og 1979, svinestald
og lade 1905. Der er udendørs køresilo. På gården er der 2 ammekøer af racen DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 halmfyr. Gården
drives fra "Stentoft", Romvigvej 5, som E.L. har halvpart i.
ROMVIGVEJ 5, "STENTOFT", EISINGKJÆR, 7480 VILDBJERG,
tlf. nr. 97-131143.
ARNE LAURITSEN, gårdejer,
født den 1.-2.-1922, søn af Sig
rid og Andreas Lauritsen, gift
den 17.- 3.-1948 med Anna
Poulsgaard, husmor, født den
26.-1.-1925, datter af Karen og
Lars Poulsgaard. Parret har bør
nene: Kristian, født den 19.-4.1949, Ingelise og Lars Jørgen,
født den 8.-5.-1952, Erik, født
den 2.-12.-1960 og Inger, født den 5.-4.-1963.
A.L. har været på Korinth Landbrugsskole, han er formand for den offentlige vurdering. Han overtog gården den 23.-6.-1953 fra Kristian Damgaard. Sønnen Erik har
halvpart i ejendommen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. og der frasolgt 5,5 ha.
4 ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1949, svinestalde opført 1958, 1965, 1972 og
1979, lade og foderhus 1962 og maskinhus 1971, desuden er der en gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 2.700
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, gastæt kornsilo og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på
gården, som drives sammen med "Overkjær", Helleskovvej 3A.
ROMVIGVEJ 11, "STORE ROVVIG", ROMVIGGÅRDE, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131813.
POUL JUEL JENSEN, gårdejer, født den 17.-3.-1956, søn af Astrid og Aksel Juel
Jensen, gift den 26.-9.-1981 med Karen Lautrup, sygeplejerske, født den 4.-6.-1956,
datter af Marie og Jørgen Lautrup. Parret har børnene: Christen, født den 8.-9.-1984
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og Johanne, født den 2.-5.-1986.
Poul Juel Jensen har været på
Bygholm Landbrugsskole, han er
uddannet husdyrtekniker på Vejl
by Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1981 fra sin
kones morbror, Niels Romvig An
dersen, nuværende ejer er 8. ge
neration på gården, som har væ
ret i slægtens eje siden 1780.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal
112,7 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1874 og restauret 1975, aftægtshuset fra 1931 er på adressen, Romvigvej 13. 3 svinestalde er
opført 1912, lade 1912, maskinhuse 1950 og 1978, desuden er der 1 gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.
RØDDINGLUNDVEJ 5, "RØDDINGLUND", RØDDING, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131178.
HELGE PEDERSEN, gårdejer,
født den 9.-2.-1924, søn af Ka
ren Marie og Peder Pedersen,
gift den 29.-3.-1952 med Anna
Kristensen, husmoder, født den
29.- 10.-1921, datter af Marie
og Kresten M. Kristensen, Uhre.
Parret har børnene: Birgit, født
den 13.-3.-1953 og Elin, født den
1.-3.-1960.
H.P. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-11.-1950 fra sin morbror, Mads Johansen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1952, kostald og svinestald opført 1963, lade
1970 og maskinhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer, 6
ungdyr og 25 slagtekalve af racen DRK, desuden er der 25 slagtesvin. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
RØDDINGLUNDVEJ 6, "ALDERS
HVILE", RØDDING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-133150.
AAGE JEPPESEN, gårdejer, født
den 17.-7.-1910, søn af Maren og
Peder Jeppesen, gift den 8.-12.1951 med Kristine Sørensen, hus
mor, født den 23.-2.-1921, datter
af Ida og Laurs Sørensen. Parret
har børnene: Birgit, født den 29.12.-1952, Johannes, født den 28.3.-1954, Gunhild, født den 7.-7.1955 og død i 1971, Bent, født
den 3.-11.-1956, Anne-Grete, født den 7.-12.-1957, Henning, født den 17.-9.-1959 og
Peder, født den 25.-8.-1965.
Aa.J. overtog gården i 1952 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 0,5 ha. plantage.
"Aldershvile"s stuehus er opført 1900 og restaureret 1970, kostald, svinestald og lade
opført 1958, foderhus 1948 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

RØDDINGLUNDVEJ 10, "BJERRE
GAARD", RØDDING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131241.
CARL JESPER THUSGAARD,
gårdejer, født den 13.-6.-1937,
søn af Elise og Peder Thusgaard,
gift den 10.-5.-1963 med Grethe
Thorsen, medhjælpende hustru,
født den 24.-3.-1941, datter af
Edith Elisabeth og Hartvig Thors
en. Parret har børnene: Lillian,
født den 17.-2.-1966, Esben, født
den 7.-4.-1970 og Eva, født den

17.-11.-1971.
C.J.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra
Chr. Hedegaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 53,4 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. skov og 5
ha. eng.
Stuehuset er opført 1961, kostald 1966, svinestald 1975, lade 1927 og maskinhus 1981.
Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 3 ungdyr og 5 slagtekalve af racen DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 12-rækket roesåmaskine og 1 5-rækket roesåmaskine, tårnsilo, varm
lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med Nørregade 48, Vilbjerg, denne
ejendom ejes sammen med Erik Pedersen, Røddingvej 1.
RØDDINGLUNDVEJ 12, "JAM
MERDAL", RØDDING, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131264.
HENNING RASMUSSEN, gårdej
er, født den 23.-8.-1947, søn af
Minna og Richard Møller Rasmus
sen, gift den 9.-6.-1984 med Do
ris Lykke, hjemmesygeplejerske,
født den 29.-12.-1948, datter af
Katrine og Kristian Lykke. Par
ret har børnene: Henrik, født
den 29.-8.-1986 og Marie, født
den 21.-7.-1988.
H.R. er maskinsnedker. Han overtog gården den 1.-6.-1984 fra Otto Pedersen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 13,2 ha., heraf 6 ha. marginaljord. 7,2 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1975, kostald opført 1954 og lade 1963. På
gården er der 1 traktor.

RØDDINGLUNDVEJ 14, "VESTERLUND", RØDDING, 7480 VILDBJERG.
THOMAS LARSEN, gårdejer, omtales under Feldbjergvej 1, Rødding.
T.L. overtog gården i 1972 fra Jens og Christian Simonsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 42 ha. , heraf 5 ha. skov og 2 ha. plantage. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af frøgræs, raps, korn og ærter.
På gården er der 1 vandingsanlæg. Den drives sammen med "Vestergaard", Feldbjerg
vej 1.
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RØDDINGVEJ 1, "MOSEKJÆR", RØDDING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131407.
ERIK PEDERSEN, gårdejer, født den 19.-10.-1935, søn af Kristine og Svend Skov
Pedersen, gift den 10.-5.-1961 med Ulla Kristiansen, sygehjælper, født den
15.-10.-1940, datter af Anneken og Marius Kristiansen. Parret har børnene: Anette,
født den 6.-5.-1962, Anne-Marie, født den 16.-4.-1964 og Søren, født den 28.-12.-1967.
E.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1964
fra Søren Melgaard Pedersen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 17,4 ha., heraf 3 ha. eng, og der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1975, kostald opført 1972, svinestald 1970,
lade 1950 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 24 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen
er på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med
Nørregade 48, hvor E.P. har halvpart.

RØDDINGVEJ 4, "ØSTERGAARD", RØDDING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131085.
SVEND ERIK KJÆRGAARD, gårdejer, omtales under Røddingvej 11.
S.E.K. overtog gården den 31.-12.-1988 fra Jens Sørensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 66 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1926, maskinhus
1955. Gården drives med en planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs og
korn. Gården drives sammen med Røddingvej 11 og Vognstrupvej 45.
RØDDINGVEJ 11, "MELDGAARD",
RØDDING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131085.
SVEND ERIK KJÆRGAARD,
gårdejer, født den 2.-10.-1940,
søn af Poula og Chr. Kjærgaard,
gift den 30.-10.-1970 med Eva
Carlson, handicapridelærer, født
den 9.-2.-1945, datter af Birgit
Carlson. Parret har børnene:
John, født den 12.-7.-1972 og
Christina, født den 7.-6.-1976.
S.E.K. er vurderingsinspektør for
Nykredit, han har været på Haslev Landbrugsskole og overtog gården den 1.-1.-1973
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 3 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1960, sostald 1973, slagtesvinestald og fravænningsstald 1976,
lader 1973 og 1976, maskinhuse 1974 og 1985, desuden er der gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 rendegraver, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fuldtids og 1
deltids medhjælper. Den drives sammen med Vognstrupvej 45 og Røddingvej 4.
RØDDINGVEJ 12, RØDDING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131159.
MARIUS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-12.-1910, søn af Inge og Anders
Christensen, gift den 29.-12.-1940 med Agnethe Andersen, husmor, født den
9.-7.-1911, datter af Dorthea Kirstine og Jens Chr. Andersen. Parret har børnene:
Dorthea Kirstine, født den 9.-7.-1943 og Jens Kristian, født den 20.-3.-1949.
M.C. overtog gården den 1.-4.-1941 fra sine svigerforældre, som selv byggede den i
1909.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1946, kostald opført 1909, lade 1930 og
maskinhus 1946. Gårdens besætning er på 2 årskøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af
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racen SDM, desuden er der 12
slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor, maskinstation bruges til
høst.

RØDDINGVEJ 16, "ODSBJERG",
RØDDING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-132525.
PEDER ODSBJERG, gårdejer,
født den 12.-11.-1955, søn af
Ruth og Kristian Pedersen, gift
den 7.-7.-1984 med Jette Jensen,
fritidspædagog, født den 27.-5.1959, datter af Anna og Søren
Jensen. Parret har datteren Ka
tarina, født den 23.-8.- 1985.
P.O. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1988 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1872, da Peder M. Andesen købte den.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 61 ha., heraf 8 ha. skov og 2 ha. eng, desuden er der
en grusgrav på ejendommen.
Stuehuset er opført 1974, sostald og lade 1960, slagtesvinestald 1978 og maskinhus
1965. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 gummiged, plansilo, gastæt silo samt varm
og kold lufts tørreri.

RØDDINGVEJ 18, "STENAGER",
RØDDING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131710.
FREDERIK DAMHOLT, gårdejer,
født den 15.-8.-1924, søn af An
na og Kresten Damholt, gift den
13.-2.-1954 med Ninna Damholt,
medhjælpende hustru, født den
5.-11.-1932. Parret har børnene:
Hanne, født den 9.-7.-1958, Lili
an, født den 2.-1.-1962 og Bjar
ne, født den 8.-9.-1964.
F.D. overtog gården den 18.-12.-

1953 fra Jens Chr. Christensen.
Areal 15 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1926, kostald, svinestald og lade er opført 1916. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 årskøer, 6 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 5 årssøer, der sælges ca. 20
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traktor, 1 vandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til høst.
RØDDINGVEJ 22, "VEGGEMOSEHUS", RØDDING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131465.
VILLY OG BENT PETERSEN, gårdejere, sønner af Dagny og Christian Petersen.
V.P. er født den 5.-8.-1932 og B.P. er født den 5.-2.-1937.
V.P. har været på Tommerup Højskole. Brødrene overtog gården den 1.-7.-1972 fra
deres forældre, nuværende ejere er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 45 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1965, kostalde opført 1900 og 1988, lade
1920, maskinhuse 1957 og 1978 samt staklade 1958 og 1989, desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 30 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 rende
graver, 1 udvendig tårnsilo og varm lufts tørreri.

RØDDINGVEJ 23, "ELLENSHØJ",
TIMRING, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131467.
JOHANNES ANDERSEN, gårde
jer, født den 16.-11.-1932, søn af
Ane og Laurits Andersen, gift
den 4.-12.-1959 med Emmy Lau
ritsen, medhjælpende hustru, født
den 27.-11.-1938, datter af Ag
nethe og Albert Lauritsen. Par
ret har børnene: Hanne, født den
9.-9.-1960, Birgit, født den 1.12.-1961, Kurt, født den 22.-3.1965, Anette, født den 11.-10.-1968 og Bjarne, født den 21.-2.-1971.
J.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 58,8 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført 1965, svinestald 1954, sostald 1977, lade og maskinhus 1950.
Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og pillegræs. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
RØDDINGVEJ 24, "VESTER TUSING", RØDDING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131627.
BØRGE JAKOBSEN, gårdejer,
født den 22.-6.-1935, søn af Ma
rie og Henry Jakobsen, gift den
28.-11.-1959 med Elly Christen
sen, medhjælpende hustru, født
den 9.-7.-1938, datter af Kirsti
ne og Peder Lergrav Christen
sen. Parret har børnene: Kirsten,
født den 24.-11.-1960, Henry,
født den 12.-11.-1962, Grethe,
født den 17.-12.-1965 og Mette, født den 5.-11.-1974.
B.J. overtog gården den 1.-10.-1965 fra Erik Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 39,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1969, svinestalde og foderhus er opført 1969
samt maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og kold lufts tørreri.
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LE", RØDDING, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131429.
AAGE THOMSEN, gårdejer, født
den 31.-5.-1932, søn af Ane Kir
stine Marie og Thomas Chr.
Thomsen, gift den 31.-5.-1960
med Ingrid Bang Jensen, medhjælp
ende hustru, født den 26.-1.-1941,
datter af Louise Charlotte og
Klemmen Ellermann Bang Jensen.
Aa.T. overtog gården den 25.-2.1961 fra Henry Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28,4 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1979, kostalde 1883 og 1967, svinestald 1883, staklade og foderhus
1965 samt maskinhus 1973, desuden er der en gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 9 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne
SDM og DRK, svineproduktionen er på 9 årssøer, der sælges ca. 25 smågrise og 105
slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt kornsilo.
RÄSTEDVEJ 2, "BAHR", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430024.
HANS JØRGEN JEPPESEN, gårdejer, født den 13.-11.-1944, søn af Klara og Marinus
Jeppesen, Hem, bor sammen med Edith Dybdal, sygehjælper og medhjælpende hustru,
født den 12.-2.-1957, datter af Irma og Henry Georg Dybdal, Holstebro. Parret har
børnene: Henrik, født den 16.-9.-1974, Johnny, født den 24.-5.-1978 og Maiken, født
den 10.-11.-1981.
H.J.J. overtog gården den 1.-3.-1973 fra sine forældre, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 70,8 ha., heraf 1,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1840 og restaureret 1987, kostald opført 1961, løsdriftstald, lade
og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 50 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingmaskine, tårnsilo og varm og kold lufts korntørre
ri.

SANDFÆRVEJ 7, "SØNDERKJÆR", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430054.
SVEND TROLDTOFT JENSEN, gårdejer, født den 19.-11.-1928, søn af Karen og
Anders Jensen, gift den 10.-10.-1954 med Ruth Pedersen, medhjælpende hustru, født
den 24.-9.-1934, datter af Marie og Peder N. Pedersen. Parret har børnene: Kurt, født
den 14.-7.-1955, Flemming, født den 28.-8.-1959 og Per, født den 20.-9.-1961.
S.T.J. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-8.-1954
fra Søren Kjærgaard Sørensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 75 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1974, koststalde opført 1924, 1963 og 1975,
svinestald 1924, foderhus 1975 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 42 årskøer, 30 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Svineproduktionen er på ca. 25 årssøer, der sælges 150 smågrise og 300 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
SIGVEJ 1, "VINGTOFT", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438307.
JENS MORTENSEN, gårdejer, født den 16.-12.-1917, søn af Marianne og Morten
Mortensen, gift den 24.-10.-1941 med Severine Hansen, husmor, født den 11.-1.-1919,
datter af Bodil Marie og Andreas Lund Hansen. Parret har børnene: Ellen, født den
20.-10.-1951 og Erik, født den 22.-10.-1943.

20.-10.-1951 og Erik, født den 22.-10.-1943.
J.M. overtog gården den 1.-11.-1944 fra Magnus Særkjær.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 6,1 ha.
"Vingtoft"s stuehus er opført 1906, kostald 1950 og svinestald 1966. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 50 stk. årligt. Maskinstation bruges til høst.

SIGVEJ 2, "KORSHØJ", VINDING,
7550 SØRVAD, tlf. 97-438441.
FIN KRAGELUND, gårdejer og
snedkermester, født den 21.-9.1948, søn af Gunver og Søren
Kragelund, gift den 20.-7.-1974
med Kamma Larsen, medhjælpende
hustru, født den 4.-2.-1951, dat
ter af Anna og Anker Larsen.
Parret har børnene: Peter, født
den 18.-8.-1976, Mette, født den
14.-12.-1978 og Karin, født den
13.-5.-1982.
F.K. er snedkermester. Han overtog gården den 15.-4.-1983 fra Mads Phil Hedegaard.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 15,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1945 og restaureret 1985, kostald opført 1968, svinestald 1978,
lade 1945 og maskinhus 1972. Der er indrettet maskinsnedkeri i staldlængerne.
Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Hereford, desuden er
der 10 moderfår og 1 væder. Plantperoduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs og
hvede. Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst og der er
5 ansat ved snedkeriet.

SIGVEJ 3, "GYLDENLUND", VIN
DING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438262.
PEDER HOFFMANN HANSEN,
gårdejer, født den 15.-2.-1916,
søn af Karen og Peder Klejnstrup Hansen, gift den 29.-5.-1941
med Rigmor Svendsen, husmor,
født den 16.-1.-1917, datter af
Maren og Svend Svendsen. Par
ret har børnene: Niels Peder,
født den 8.-4.-1942, Svend Erik,
født den 25.-9.-1943, Jens Kris
tian, født den 8.-6.-1945, Karen Margrethe, født den 30.-10.-1947, Maren Johanne,
født den 31.-8.-1950 og Hans Jørgen, født den 23.-5.-1959.
R.S. døde den 29.-11.-1987.
P.H.H. overtog gården den 15.-4.-1941 fra Mathilde Madsen.
Areal 6,6 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1955, kostald opført 1964, lade 1952 og
maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
SIGVEJ 4, "LILLELUND", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438298.
METTE JØRGENSEN, gårdejer, født den 16.-1.-1946, datter af Metha og Svend
Ambjørn Nielsen, gift den 25.-7.-1964 med Kaj Jørgensen, chauffør, født den
8.-10.-1944, søn af Johanne og Ejnar Jørgensen. Parret har børnene: Henning, født den
10.-4.-1964, Svend Erik, født den 11.-2.-1966 og Preben, født den 24.-3.-1970.
M.J. overtog gården den 1.-10.-1988 fra Bent Nielsen.
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Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1986, svinestald opført 1950, lade 1890 og
maskinhus 1970. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der sælges ca. 35 smågrise og 35
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
SIG VEJ 5, "STORE MOSEGAARD",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438138.
KARL KLEJNSTRUP, gårdejer,
født den 26.-1.-1927, søn af Dor
thea og Mikkel Klejnstrup, gift
den 11.-8.-1960 med Elsa Laurit
sen, medhjælpende hustru, født
den 30.-1.-1941, datter af Agne
te og Albert Lauritsen. Parret
har børnene: Vita, født den 29.5.-1961, Tove, født d. 1.-7.-1962,
Mikael, født den 24.-2.-1966,
Dorte, født den 5.-9.-1972 og Mette, født den 23.-12.-1978.
K.K. er medlem af Vinding Menighedsråd. Han overtog gården den 22.-4.-1970 fra
Thorvald Krog.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 58 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1944, kostald 1973, svinestald 1971, lader 1880 og 1981 samt
maskinhus 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SIGVEJ 6, "EGHOLM", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438266.
GUNNAR PRÆSTHOLM, gårdejer, født den 27.-2.-1942, søn af Marie og Thorvald
Præstholm, gift den 12.-6.-1971 med Ruth Poulsen, lærer, født den 23.-10.- 1938,
datter af Tekla og Johannes Poulsen. Parret har børnene: Anette, født den 16.-3.-1972
og Jesper, født den 24.-2.-1974.
G.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1970 fra
Magnus Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930 og restaureret 1971, svinestalde opført 1973, 1974,
1975, 1976 og 1978, lade 1977 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduk
tion på 200 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri samt
halmfyr.

SINDINGVEJ 8, "GRAVLUND",
BURGÅRDE, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-133125.
ARNE HANSEN, gårdejer, født
den 27.-12.-1957, søn af Dagny
og Karlo Hansen, gift den 19.12.-1985 med Bente Andersen,
modelkonstruktør, født den 11.7.-1959, datter af Lilly og Arne
Andersen.
A.H. er lagerassistent. Han over
tog gården den 1.-10.-1985 fra
Chr. Hedegaard.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 3 ha.
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og maskinhus 1987. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer, 2
ungdyr og 1 slagtekalv af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstati
on bruges til høst.

SINDINGVEJ 13, "LYKKENS
PRØVE", MERRILD, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131002.
KRISTIAN BÆKGAARD CHRIS
TENSEN, gårdejer, født den
18.-2.- 1921, søn af Juliane og
Claus Christensen, gift den
9.-9.-1950 med Jensine Poulsen,
syerske, født den 22.-12.-1927,
datter af Marie Kristiane og
Martin Poulsen. Parret har søn
nen Erik, født den 22.-5.-1960.
K.B.C. har været offentlig vur
deringsmand og har været i bestyrelsen for mejeriet samt formand i Tranformerforeningen. Han overtog gården den 1.-5.-1950 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 15,5 ha., heraf 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1986, kostald og svinestald opført 1912 samt
lade 1900. Gårdens besætning er 3 ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

SINDINGVEJ 16, "MARGRETHELUND", MERRILD, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131282.
KNUD LARS ØSTERGAARD
KØLBÆK, gårdejer, født den
23.-12.- 1927, søn af Julie Marie
og Chr. Østergaard Jensen Køl
bæk, gift den 21.-5.-1966 med
Anna-Lise Jensen, husmor, født
den 15.-6.- 1938, datter af Asta
Marie og Ansgar Jensen.
K.L.Ø.K. er specialarbejder. Han
overtog gården den 11.-6.-1966
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, har været i slægtens eje
siden 1895. Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,2 ha. og der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1892 og restaureret 1987, kostald og svinestald opført
1913, lade ca. 1892 og maskinhus 1969. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SKJERNVEJ 179, "TRUG", NR.
FELDING, 7500 HOLSTEBRO.
NIELS OLESEN, gårdejer, omtal
es under Hjortsballevej 8.
N.O. overtog gården den 1.-4.1982 fra sin far, nuværende ejer
er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
56 ha., heraf 3 ha. eng. Der er
bortforpagte! 15 ha.
Stuehuset er opført 1913 og re
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staureret 1985, kostald opført 1934 og lade 1892. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter. Den drives sammen med "Nygaard", Hjortsballe
vej 8.
SKJERNVEJ 203, "OPSTRUP", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-438302.
NIELS HAGELSKJÆR,, gårdejer, født den 16.-11.-1932, søn af Elna og Aksel Hagelskjær, gift den 31.-5.-1969 med Lis Jørgensen, husmor, født den 16.-6.-1940, datter af
Marie og Laurids Toft Jørgensen. Parret har børnene: Yvonne, født den 23.-9.-1963,
Michael, født den 29.-9.-1969 og Henriette, født den 23.-12.-1970.
N.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1959 fra
Kresten Vemmelund.
Ejendomsskyld 495.000. Areal 12,6 ha., der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1974, 3 minkhaller er bygget 1984-85,
staklade 1965. Gården drives som minkfarm med en bestand på 100 avlstæver og
desuden er der 1 Araberhest og 3 ponier. Der er 1 traktor og halmfyr.
SKJERNVEJ 204, "KROGSGAARD",
VIND, 7500 HOLSTEBRO.
HARALD NIELS HOLM HANSEN,
gårdejer, født den 29.-7.-1936,
søn af Anna og Georg Hansen,
gift den 4.-6.-1960 med Esther
Kristensen, sygehjælper, født den
6.-1.-1934, datter af Astrid og
Laurtis Kristensen. Parret har
børnene: Anna Birgit, født den
7.-2.-1961 og Gerda,.født den
12.-5.-1963.
H.N.H.H. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-6.-1959 fra Hartvig Krogsgaard Jensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 16 ha., heraf 3,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1957, kostald og lade er ligeledes fra 1957, maskinhus 1959 og 2
fra 1969, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
10 årskøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer, der
produceres ca. 75 slagtesvin samt 1 Nordbaggehoppe. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.
SKJERNVEJ 210, "NY SPARTOFT",
VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-430043.
HARDY ANDERSEN, gårdejer,
født den 14.-4.-1953, gårdejer,
søn af Klara og Anders Ander
sen.
H.A. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
halvpart i ejendommen den
1.-7.-1985, forældrene har over
taget den anden halvpart, nuværen
de ejere er 2. og 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 35
ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. marginaljord og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1975, kostald opført 1960, svinestald 1985,
lade 1961, maskinhus 1981, desuden er der en gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk., desuden er der 50 slagtekalve af racen SDM.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der
bruges fremmed arbejdskraft i ca. 50 timer.
Gården drives sammen med "Øster Spartoft", Skjernvej 212. Denne gård består af
stuehus, lade og stald, som er opført omkring 1900. Ejendomsskyld 350.000. Gården er
overtaget i 1982 fra Tora Holmegaard. Der er 10 ha.
SKJERNVEJ 211, "AGERFELDE
KRO", VIND, 7500 HOLSTEBRO.
THYGE LARSEN, omtales under
Toftvej 20.
T.L. overtog gården i 1974 fra
Peder Gedbo Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
51 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1978, 3 høn
sehuse 1956, foderhus 1958 og
garage 1930. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, korn
pillegræs og frøgræs. Gården drives sammen med Toftvej 20.
SKJERNVEJ 213, "SØNDER AGERFELDT", KLEJNSTRUP, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-438021.
JENS KRISTENSEN, gårdejer,
født den 12.-11.-1938, søn af
Ingenia og Johannes Kristensen,
gift den 18.-5.-1963 med Betty
Damgaard, medhjælpende hustru,
født den 29.-10.-1941, datter af
Kirstine og Peter Damgaard.
Parret har børnene: Carsten,
født den 27.- 3.-1964, Finn, født
den 20.-2.- 1965, Majbritt, født
den 8.-5.-1967, Signette, født den 14.-12.-1971, Anne-Mette, født den 1.-12.-1976 og
Frank, født den 22.-6.-1979.
J.K. overtog gården den 1.-11.-1961 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 7,2 ha. og der er 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade opført 1965,
maskinhuse 1976 og 1988 samt foderhus 1988. Gårdens besætning er på 5 ungkreaturer
og 4 slagtekalve af blandet race, desuden produceres ca. 120 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
SKJERNVEJ 219, "MELDHEDE", ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr. 97-386412.
POUL ERIK HUSTED PEDERSEN, gårdejer, født den 15.-5.-1962, søn af Else Kirstine
og Villy Husted Pedersen, bor sammen med Hanne Nielsen, omsorgsmedhjælper, født
den 1.-12.-1958, datter af Inge Marie og Niels K. Nielsen. Parret har datteren Malene,
født den 14.-1.-1987.
P.E.H.P. er fabriksarbejder, han har været på Borris Landbrugsskole og overtog gården
den 27.-3.-1985 fra Sigurd Jensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 23,1 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1988, kostald opført 1929, lade 1979 og
maskinhus 1959. På gården er der 1 traktor, tårnsilo og kold lufts tørreri.
P.E.H.P. ejer også ca. 35 ha. frijord i Thim.
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KENT TROLDTOFT PEDERSEN, gårdejer, født den 30.-9.-1958, søn af Margrethe og
Knud Erik Pedersen, gift den 30.-5.-1981 med Vibeke Jensen, dekoratør, født den
19.-6.-1960, datter af Rosa og Andreas Jensen. Parret har børnene: Henriette, født
den 3.-5.-1982 og Charlotte, født den 17.-4.-1986.
K.T.P. er rengøringsassistent.
K.T.P. overtog gården den 1.-5.-1983 fra Kresten Brødbæk.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 27 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1983, kostald og svinestald opført 1939, lade
og maskinhus 1950, der er bygget 8 minkhaller 1987-1989. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 500 avlstæver. Der er 1 traktor og 1 fodermaskine.
SKJERNVEJ 222, "DAMTOFT",
VINDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-438203.
MARIUS DAMTOFT, gårdejer,
født den 24.-10.-1914, søn af
Marianne og Knud Peder Dam
toft, bor sammen med Inger
Raunsbæk, pensionist, født den
1.-3.-1932, datter af Margrete og
Marinus Raunsbæk.
M.D. har været på Nr. Nissum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1950 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1784.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha. 20 ha. er bortforpagtet. Der
er 7 ha. fredsskov, som ejes sammen med M.D.s søskende. Værdien af skoven er
50.000.
Stuehuset er opført 1784 og restaureret 1978, kostalden fra omkring 1800 er ombygget
i 1956, hønsehus opført 1931, lade 1951 og maskinhus 1953. Der er 1 traktor og
kornsilo.
M.D. ejer også 2 ha. fredsskov i Nr. Omme, ejendomsværdi 80.000.

SKJERNVEJ 223, "LUNDGAARD", ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386091.
THOMAS DAHLGAARD, gårdejer, født den 26.-6.-1918, søn af Johanne og Johannes
Dahlgaard, gift den 4.-10.-1952 med Asta Kyndesen, medhjælpende hustru, født den
11.-9.-1930, datter af Johanne og Viggo Juel Kyndesen. Parret har datteren Bente,
født den 28.-9.-1953.
T.D. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1956
fra Frede Pedersen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 30,8 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1976, kostald og svinestald opført 1959 samt
lade og maskinhus 1900. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der
produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og
pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 amejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri.
SKJERNVEJ 228, "AGERFELDT MØLLEGAARD", AGERFELDT, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-438198.
EJNER VOLSGAARD, gårdejer, født den 21.-10.-1940, søn af Inger og Aage Volsgaard,
gift den 11.-5.-1968 med Rosa Jakobsen, medhjælpende hustru, født den 5.-4.-1949,
datter af Karen og Aksel Jakobsen. Parret har børnene: Bjarne, født den 5.-1.-1969,
Tommy, født den 2.-5.-1970, Ingrid, født den 1.-6.-1977 og Martin, født den
6.-1.-1986.
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Ejner Volsgaard har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ørnhøj
Landboforening, formand for repræsentantskabet i R.A.G. samt i bestyrelsen for
landbrugets fællesorganisation. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra Erling Kristen
sen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 24,3 ha. og der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985, kostald opført 1961, sostald 1975,
fravænningsstald 1978, klimastald 1982 og slagtesvinestald 1984, foderhus og lade
opført 1986 og maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer,
der sælges ca. 1.500 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og frøavl. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt et stokerfyr. Der er 2 faste
medhjælpere på ejendommen, som drives sammen med Trehøjevej 80.

SKJERNVEJ 231, "OVERGAARD", 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386026.
THORKILD MUNK, gårdejer, født den 26.-9.-1926, søn af Andrea og Alfred Munk.
T.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1953 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1965, kostald og svinestald opført 1960, lade
1874 og maskinhus 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
SKJERNVEJ 233, "NYGAARD",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386096.
HOLGER KIRK PEDERSEN, gård
ejer, født den 27.-4.-1962, søn af
Margrethe og Ib Husted Peder
sen, gift den 5.-1.-1984 med Ben
te Bjerregaard, medhjælpende hu
stru, født den 12.-8.-1963, datter
af Gerda og Gunnar Bjerregaard.
Parret har børnene: Liane, født
den 19.-3.-1986 og Daniel, født
den 12.-7.-1988.
H.K.P. har været på Lægård og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-4.-1985 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 62 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1972, kostald opført 1973, svinestald 1967,
lade 1912 og maskinhus 1963, desuden er der en gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 74 ungdyr og 42 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. På ejendommen er der 1 fodermester.

SKJERNVEJ 242, "NY OVERGAARD", 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386090.
LAURIDS BÆKGAARD SØRENSEN, gårdejer, født den 28.-7.-1924, søn af Katrine og
Kristian Sørensen.
L.B.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-8.-1956 fra
Helge Bæk.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 43 ha., heraf 9 ha. skrænter og bakker samt 1 ha.
plantage.
Stuehuset er opført 1982, kostald 1964, lade 1975 og maskinhus 1976. Gårdens
besætning er 2 ammekøer og 3 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter, korn og pillegræs. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
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SKRÅSTRUPVEJ 2, "STORE SKRÅSTRUP", SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf.
97-384339.
HANS DAM, gårdejer, født den 9.-12.-1941, søn af Johanne og Valdemar Dam, Kiris,
gift den 18.-5.-1962 med Grethe Vera Gravesen, medhjælpende hustru, født den
24.-5.-1942, datter af Johanne og Jens Graversen, Herning. Parret har børnene:
Preben, født den 20.-1.-1965, Per, født den 1.-11.-1979 og Pia, født den 25.-9.-1984.
H.D. overtog gården den 1.-9.-1977 fra Erling Møller.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 47,3 ha., heraf 8,3 ha. marginaljord. 3,3 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1915, maskinhus
1979 og 6 minkhaller 1986-89. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15
ungdyr og 16 slagtekalve af blandet race. Minkproduktionen er på 550 avlstæver.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
minkfodermaskine og halmfyr.
SKRÅSTRUPVEJ 4, SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384190.
CHRISTIAN EMIL MIKKELSEN, gårdejer, født den 17.-5.-1952, søn af Karen Annitta
og Kristian Kirk Mikkelsen, Hoven, gift den 3.-12.-1977 med Karen Kirk, medhjælpen
de hustru, født den 5.-7.-1959, datter af Ingrid og Johannes Kirk, Grønbjerg. Parret
har børnene: Lisbeth, født den 24.-8.-1979, Folmer, født den 2.-9.-1981, Sofie, født
den 13.-4.-1984 og Simon, født den 29.-6.-1988.
C.E.M. har været på Borris og Bygholm Landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Videbækegnens Landboforening og overtog gården den 1.-10.-1976 fra Svend Nedergaard Enevoldsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 15 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1987, kostalde opført 1927 og 1977, maskinhus
1978, foderhus og indendørs køresilo 1979, desuden er der en gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 40 slagtekalve af racen Jersey,
desuden er der 5 ammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Charolais. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo,
kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst og der er 1
skoledreng til hjælp.

SMÆKBJERGVEJ 1. "KJÆRRIMME", SMÆKBJERG, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131739.
LAURIDS KRISTIAN FRIIS NIELS
EN, gårdejer, født den 10.-6.1933, søn af Marie og Ole Friis
Nielsen, gift den 15.-12.-1962
med Liddi T. Holmstrøm, vugge
stueassistent, født den 18.-9.-1941,
datter af Tove Ellen og Andreas
Holmstrøm. Parret har børnene:
Lissy, født den 1.-11.-1963, Ole,
født den 13.-2.-1966 og Bjørn,
født den 20.-1.-1968.
L.K.F.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1963 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 36,9 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1968, kostald opført 1912, svinestald 1957,
lade 1913 og maskinhus 1938. Gården drives med en ammekobesætning på 10
ammekøer, 12 ungdyr og 40 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri.
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MOGENS LARSEN, gårdejer, født den 14.-12.-1967, søn af Ester og Preben Larsen.
M.L. er i gang med en landbrugsuddannelse. Han overtog gården den 1.-8.-1988 fra
D.L.R.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 25,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890, kostald og lade 1930. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af pillegræs. Der er 1 tårnsilo.
Gården drives sammen med forældrenes ejendom på Toftvej 6, Vind.
SMÆKBJERGVEJ 7, "STENGREN",
SMÆKBJERG, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131757.
EDVARD THYGESEN FLENSBORG,
gårdejer, født den 18.-6.-1930,
søn af Kirsten og Laurids Flens
borg, gift den 14.-5.-1955 med
Erna Kirstine Christensen, med
hjælpende hustru, født den 7.11.-1930, datter af Marie og
Karl Christensen. Parret har dat
teren Birthe, født den 28.-11.-1959.
E.T.F. overtog gården den 2.-9.1962 fra Tokkesdal.
Areal 52,5 ha., heraf 11 ha. skov. Der er udlejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1974, kostald opført 1912, svinestald 1914,
lade 1915 og maskinhus 1964. Gården drives med en slagtes vineproduktion på 1.000
stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset.
SMÆKBJERGVEJ 8, "GILDBJERG",
HØMOSE, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131572.
ANDERS GILDBJERG JENSEN,
gårdejer, født den 6.-10.-1934,
søn af Birthe og Jens Chr. Gildbjerg Jensen, gift den 21.-10.1962 med Valborg Sørensen,
hjemmehjælper, født den 5.-9.-1941,
datter af Ellen og Peder Søren
sen. Parret har børnene: Flem
ming, født den 25.-11.-1962 og
Bjarne, født den 15.-4.-1966.
A.G.J. er maskinhandler, han har været på Haslev Landbrugsskole og overtog gården
den 1.-1.-1963 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1940-42 og restaureret 1975, kostald og svinestald opført 1940-42,
ny kostald 1966, svinestald 1970 samt lade 1960. Der er gylletank og maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri.
A.G.J. ejer også Trehøjevej 56, der er 33 ha. agerjord og 5 ha. skov og krat.

SMÆKBJERGVEJ 9, "RIISHOLM", SMÆKHOLM, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131732.
BENT JENSEN, gårdejer, født den 23.-4.-1944, søn af Laura Marie og Svend Age
Jensen, Heerup, gift den 29.-11.-1965 med Karen Margrethe Johansen, presser, født
den 28.-3.-1946, datter af Mathilde og Dusinius Ferdinand Johansen. Parret har
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23.-4.-1978.
B.J. overtog gården den 1.-4.-1980 fra Emanuel Larsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1980, farestald opført 1964, svinestald og
gylletank 1986, lade 1932 og maskinhus 1983. Desuden er der lejet en drægtighedsstald
på ejendommen Nørregade 48 i Vildbjerg. Gården drives med en svineproduktion på
150 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise og 700 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og fremavlskorn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
2 vandingsmaskiner, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er der 1 fast
medhjælper.
SMÆKBJERGVEJ 14, "LILLELUND", HØMOSE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131616.
ERLING REINHOLDT LILLELUND, gårdjer, født den 23.-7.-1943, søn af Nikoline og
Karl Lillelund, bor sammen med Lisbeth Møller, født den 15.-3.-1952, datter af Rosa
og Svend Åge Møller. Parret har børnene: Charlotte, født den 31.-3.-1971, Henriette,
født den 10.-8.-1974, Jesper, født den 21.-10.-1976, Kim, født den 18.-10.-1980 og
Susan, født den 29.-6.-1984.
E.R.L. er svejser. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra Ernst Lillelund, nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha., heraf lidt mose.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1986, lade opført 1931, maskinhuse 1947 og
1988. Gården har en ammekobesætning på 3 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af
racen Hereford, desuden er der 11 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

SMÆKBJERGVEJ 15, "SMÆKBJERG", SMÆKBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131973.
JUHL HAUNSTRUP, gårdejer, født den 21.-12.-1945, søn af Jenny og Niels Haunstrup,
gift den 13.-7.-1974 med Ellen Andersen, lærer, født den 27.-7.-1951, datter af Anna
og Jens Christian Andersen. Parret har børnene: Janne, født den 6.-10.-1976, Frank,
født den 28.-7.-1978, Tove, født den 2.-6.-1981 og Karen, født den 1.-6.-1983.
E.A. er formand for skolenævnet.
J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vildbjerg og
Omegns Landboforening og overtog gården den 1.-5.-1974 fra Hans Egon Jensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 10 ha. skov,
desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1980, svinestaldene er opført i 1906, 1954,
1978, 1980 og 1985, desuden er der lade fra 1960, maskinhus 1980 samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der produceres ca. 3.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, kartofler og frø.
Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, gastæt kornsilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælper.
SMÆKBJERGVEJ 17, "BAKKEHUSET", SMÆKBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-131737.
JENS PEDER ANDERSEN, gårdejer, født den 26.-6.-1923, søn af Jensigne og Anders
Andersen, Smækbjerg, gift den 23.-4.-1964 med Karen Kragsig Hansen, medhjælpende
hustru, født den 19.-4.-1939, datter af Augusta og Hans Peder Hansen, Give. Parret
har børnene: Lisbeth, født den 5.-2.-1967 og Anders, født den 28.-11.-1969.
J.P.A. har været på Nr. Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1964
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 45,5 ha., heraf 10 ha. skov, der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret senest i 1986, kostald opført 1916, lade 1957,
maskinhus 1980 og foderhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 120
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og rug. Der er 2
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traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

SMÆKBJERGVEJ 21, "RIISMARK", SMÆKBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131673.
JOHANNES JONASSEN, gårdejer, født den 17.-10.-1928, søn af Marie og Knud
Jonassen, Bording.
J.J. er svejser. Han overtog gården i 1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 22 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1959, kostald og svinestald 1900 samt lade 1930. På gården er der
1 traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
SPÅBÆKVEJ 4, SPÅBÆK, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386575.
JØRGEN HAUGAARD DØSSING, gårdejer, født den 3.-4.-1966, søn af Martha og
Carsten Døssing, Kjellerup, bor sammen med Margit Rønning Andersen, fodermester,
født den 15.-5.-1967, datter af Inger og Erik Andersen, Kjellerup.
M.R.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole.
J.H.D. er landbrugsmedhjælper og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-10.-1988 fra Billgrav.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 3,2 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1989, kostald, svinestald og lade er opført
1930. Gården drives med en ammekobesætning på 12 ammekøer, 6 ungdyr og 13
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Parret
låner maskiner til alt markarbejdet, som de selv udfører.
SPÅBÆKVEJ 6, SPÅBÆK, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386246.
PREBEN KRONBORG, gårdejer, født den 8.-9.-1944, søn af Alma og Jørn Kronborg,
Spåbæk, gift den 9.-11.-1974 med Eva Knudsen, hjemmesyerske, født den 29.-4.-1950,
datter af Agnete og Peder Toft Knudsen, Thorsted. Parret har børnene: Lene, født
den 22.-11.-1975 og Tina, født den 10.-1.-1980.
P.K. overtog gården den 1.-7.-1978 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1977, kostald og svinestald opført 1956, lade
1912 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 6
ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 140
stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker
og kold lufts tørreri.

SPÅBÆKVEJ 9, "VESTERVANG",
SPÅBÆK, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386024.
JENS FJORDSIDE, gårdejer, født
den 27.-9.-1940, søn af Agnes og
Peder Nielsen, Møborg, gift den
12.-8.-1967 med Inga Slet, post
ekspeditør, født den 26.-11 .-1942,
datter af Anne Marie og Thorvald
Slet, Gørding. Parret har børne
ne: Susanne, født den 30.-5.-1970
og Lars, født den 11.-3.-1972.
J.F. har været på Fjordvang
Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant for Holstebro Mejerikreds og i bestyrelsen
for Ringkøbing Amts Landboforening. Han overtog gården den 20.-4.-1967 fra Anders
Mouritsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 0,5 ha. plantage.
Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1974, kostalde opført 1920, 1973 og 1980,
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svinestald 1950, lade 1956, staklade 1975 og maskinhus 1984, desuden er der udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 36 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.

STRADEVEJ 1, "JUNGE", VINDING-STRADE, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438117.
EGON CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 3.-1.-1935, søn af Kir
stine og Chresten M. Christen
sen, gift den 10.-11.-1962 med
Dagmar Jensen, medhjælpende hu
stru, født den 3.-1.-1938, datter
af Mette Johanne og A. Jensen.
Parret har børnene: Kim og Lo
ne, født den 24.-1.-1964 og Britt,
født den 15.-11.-1967.
E.C. har været på Fyns Stifts Husmandsskole og er i bestyrelsen for Kvægavlsfore
ningen. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1977, kostalde opført 1928 og 1969,
ungdyrstald og foderhus 1983 samt maskinhus 1969. Gården drives med en kvægprod
uktion på 42 årskøer, 45 ungdyr og 55 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter. Der er 3 traktorer, 1 plansilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.

STRADEVEJ 2, "JOHANNESHAAB", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438382.
NIELS KRAGEBÆK OLESEN, gårdejer, født den 2.-10.-1950, søn af Krista og Ole
Olesen, gift den 11.-10.-1975 med Krestine Lyskjær, bankassistent, født den
8.-3.-1955, datter af Aasa og Laurits Lyskjær. Parret har børnene: Johnny, født den
30.-4.-1980 og Karina, født den 19.-12.-1986.
N.K.O. er mekaniker. Han overtog gården fra Elvin Kristiansen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8,6 ha., heraf 1 ha. eng. 7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1987, kostald og lade opført 1931. Gårdens
besætning er på 7 får og 1 vædder. Der er 1 taktor.
STRADEVEJ 3, "SUG", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438231.
OLAF HOFFMANN, gårdejer, født den 5.-4.-1929, søn af Anne Kirstine og Kresten
Søby Hoffmann, gift den 14.-5.-1965 med Else Smidt, medhjælpende hustru, født den
7.-3.-1940, datter af Jenny Marie og Søren Peder Smidt. Parret har børnene: Mette,
født den 30.-3.-1966, Peter, født den 21.-6.-1969, Martin, født den 29.-8.-1972 og
Søren Kresten, født den 2.-4.-1975.
O.H. overtog gården i 1965 fra sine forældre, som købte den i 1919.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald 1965, spaltestald 1985, svinestald 1931, lade 1919 og
maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til høst.
STRADEVEJ 4, "MOSELUND", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438015.
KRESTEN JOHANNES NORS NIELSEN, gårdejer, født den 12.-7.-1925, søn af Kathri
ne og Karl Nielsen, gift den 22.-11.-1945 med Lilly Kjær, husmor, født den
17.-8.-1925, datter af Alma og Borup Kjær. Parret har børnene: Tommy, født den
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16.-5.-1946, Frits, født den 30.5.-1947, Grethe, født den 25.9.-1950 og Børge, født den 2.10.-1955.
Kresten Johannes Nors Nielsen
er medlem af repræsentantskabet
for slagteriet i Holstebro. Han
overtog gården den 1.-11.-1945
fra Ebbe Østergaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
28 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1895 og re
staureret 1959, kostald opført
1959, svinestald og lade 1972,
maskinhus 1955. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres
ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1
traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

STRADEVEJ 6, "MOSEKJÆR", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438282.
EJLER SØGAARD, gårdejer, født den 15.-9.-1942, søn af Maja og Erik Søgaard, gift
den 14.-4.-1965 med Else Haaning, hjemmehjælper, født den 15.-2.-1947, datter af
Anna Maria og Aksel Haaning. Parret har børnene: Britta, født den 1.-8.-1966, Birgit,
født den 30.-9.-1969 og Flemming, født den 25.-1.-1973.
E.S. overtog gården den 22.-9.-1969 fra Ole Olsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 8,9 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restuareret 1986, kostalde opført 1929 og 1980,
spaltestald og foderhus 1979, maskinhus 1975 og der er en indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 63 ungdyr og 5 slagtekalve. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine og plansilo. Maskinstation bruges til høst og der er 1
skoledreng til medhjælp.
STRADEVEJ 10, "TINGSAGER",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438174.
HENRY POULSEN, gårdejer,
født den 23.-2.-1915, søn af
Berta Marie og Augustinus Poul
sen, gift den 14.-10.-1938 med
Signe Poulsen, husmor, født d.
18.-7.-1914, datter af Marie og
Jens Peder Poulsen. Parret har
børnene: Gurli, født den 5.-8.-1939,
Brian, født den 8.-6.-1941,
Frank, født den 20.-4.-1948 og
Henny, født den 29.-1 1.-1951.
H.P. overtog gården den 11.-6.-1944 fra Kresten Tingsager.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 25,3 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1983, kostald opført 1929, lade og maskinhuse
1953, foderhus 1952 og nyt maskinhus 1981. Gårdens besætning er på 19 ungkreaturer
og 10 slagtekalve af racerne SDM og Blåhvidtkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

SVENSTRUPVEJ 1, "SDR. SVENSTRUP", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438154.
JACOB CHRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1921, søn af Marianne og Peder
Christensen, gift den 16.-7.-1947 med Eva Svenstrup, husmor, født den 14.-9.-1924,
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datter af Ellen og Laurits Sven
strup. Parret har børnene: Peder,
født den 31.-3.-1951, Judith, født
den 2.-4.-1956 og Asger, født
den 5.-4.-1965.
Eva Svenstrup døde den 30.-8.1985.
Jacob Christensen overtog jorden
den 1.-12.-1949 og byggede selv
gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1949 og re
staureret 1970, kostald, svinestald og lade er opført 1949, maskinhus 1972 og 4 mink
haller i 1986. Minkfarmens bestand er på 400 avlstæver, den drives som I/S sammen
med sønnerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm og kold lufts
tørreri.

SVENSTRUPVEJ 4, "SVENSTRUP",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438112.
LAURITS SVENSTRUP, gårdejer,
født den 21.-5.-1948, søn af Ag
nes og Poul Christian Svenstrup,
gift den 2.-8.-1975 med Ruth
Kjærgaard, kontorassistent, født
den 26.-2.-1954, datter af Agathe og Peder Kjærgaard. Parret
har børnene: Gitte, født den
31.-8.- 1976, Poul, født den
20.-3.-1979 og Kent, født den
22.-10.-1983. L.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-1.-1978 fra sine forældre, nuværende ejer er 10. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkring 1665.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 50,5 ha., heraf 8 ha. skov og 3 ha. eng. Der er
forpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald og lade 1978, svinestald 1956 og maskinhus 1973,
desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 20
slagtesvin og der er 4 ammekøer, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.

SVENSTRUPVEJ 5, "LILLE SVEN
STRUP", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438167.
CLARA ERIKSEN, gårdejer, født
den 25.-6.-1932, datter af Niels
ine og Niels Peder Nielsen, gift
den 11.-12.-1960 med Karl Erik
sen, gårdejer, født den 27.-3.1929, søn af Anna og Anton Erik
sen. Parret har børnene: Gitte,
født den 9.-10.-1961 og Leif,
født den 9.-2.-1967.
C.E. er spolerske indenfor tek-
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stilbranchen.
K arl Eriksen døde den 10.-8.-1982. Han overtog gården den 25.-11.-1960 fra Peder
Jensen.
Areal 9,9 ha., heraf 2,2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
"Lille Svenstrup"s stuehus er opført 1905 og restaureret 1986, kostald og svinestald
opført 1905.
SVENSTRUPVEJ 6, "AABJERG", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438526.
JENS OLE BÆRENTSEN, gårdejer, født den 15.-11.-1949, søn af Clara og Harald
Bærentsen, gift den 21.-9.-1975 med Anette Lysdal Nielsen, hjemmesyerske, født den
8.-4.-1954, datter af Karen og Svend Lysdal Nielsen. Parret har børnene: Flemming,
født den 22.-1.-1976 og Berit, født den 18.-6.-1979.
J.O.B. er tømrersvend. Han overtog gården den 1.-5.-1983 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Areal 16,5 ha., heraf 5,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1983, kostald og svinestald opført 1960, lade
1906 og maskinhus 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
halmfyr.
SVENSTRUPVEJ 8, "VESTER SVENSTRUP", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438549.
POUL ERIK LAURITSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1953, søn af Gerda og Johannes
Lauritsen, Hvidbjerg Thy, gift den 19.-7.-1980 med Else Madsen, rengøringsassistent,
født den 2.-10.-1958, datter af Stine og Henry Madsen, Holstebro. Parret har børnene:
Allan, født den 25.-6.-1982, Brian, født den 12.-8.-1983 og Jesper, født den
25.-2.-1986.
P.E.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1978
fra Arne Andersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Der er
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1989, kostald og lade dopført 1928, ungdyr
stald og maskinhus 1983, kalvestald 1941 og der er en gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 65 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer og 1
vandingsmaskine. På gården er 1 fast fodermester og der bruges maskinstation til
høst.

SVENSTRUPVEJ 10, "VESTER
SVENSTRUP", VINDING, 7550
SØRVAD, tlf. 97-438144.
PEDER CHRISTIAN LAURITSEN,
gårdejer, født den 24.-9.-1935,
søn af Annie og Ole Lauritsen,
gift den 6.-6.-1966 med Elly
Thusholt Nielsen, hjemmehjælper,
født den 8.-4.-1947, datter af
Else og Niels Thusholt Nielsen.
Parret har børnene: Svenning,
født den 28.-4.-1967, Birgit, født
den 1.- 6.-1968, Anni, født den
14.-12.-1969, Brian, født den 15.-11.-1971, Holger, født den 29.-6.-1975 og Tommy,
født den 21.-6.-1976.
P.C.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han byggede selv gården i 1958. Der
drives grusgrav i ca. 8 ha. af ejendommen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagtet
3,8 ha.
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"Vester Svenstrup"s stuehus er opført 1958 og restaureret 1978, kostald, svinestald og
lade er opført 1958, maskinhus 1968 og ny svinestald i 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.

THUSHOLTVEJ 1, "NØRRE THUSHOLT", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438259.
JENS THUSHOLT, gårdejer, født den 5.-3.-1937, søn af Else og Niels Thusholt, gift
den 6.-4.-1963 med Ingrid Jensen, husmor, født den 26.-8.-1943, datter af Marie og
Jens Løgager Jensen. Parret har børnene: Else Marie, Conny og Tove.
J.T. overtog gården den 1.-1.-1970 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation
på gården.
Areal 62 ha. Gården drives med kvægavl.

THUSHOLTVEJ 2, "SØNDER
THUSHOLT", VINDING, 7550
SØRVAD, tlf. 97-438192.
GUNNAR KAMSTRUP, gårdejer,
født d. 28.-8.-1941, søn af Gre
the og Erik Kamstrup, gift den
7.-1.- 1967 med Else Marie Jens
en, sygehjælper og medhjælpende
hustru, født den 7.-11.-1943, dat
ter af Magda og Jens Kristian
Jensen. Parret har børnene: Pe
der, født den 25.-5.-1968, Gitte,
født den 28.-1.-1971, Bente, født
den 2.-6.-1975 og Karsten, født den 7.-11.-1980.
G.K. er medlem af Vinding Menighedsråd. Han overtog gården den 15.-11.-1966 fra
Jens Midibyg Kirk.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 51 ha., der er 4 ha. eng og 0,5
ha. skov.
Stuehuset er opført 1944 og restaureret 1982, kostalden fra 1915 er renoveret 1973,
ungdyrstald opført 1973, svinestald 1970 og renoveret 1980, farestald opført 1977 og
renoveret 1987, lade opført 1973, maskinhus 1977, desuden er der indendørs køresilo
og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 52
årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 80
årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, gastæt tårnsilo samt kold og
varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
høst.
THUSHOLTVEJ 4, "ØSTER THUSHOLT", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438114.
VALDEMAR MOGENSEN, gårdejer, født den 21.-7.-1921, søn af Kirstine og Carl
Mogensen.
V.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1973 fra
sine forældre, som byggede ejendommen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1970, kostald og svinestald opført 1936, lade
1895 og maskinhus 1977. Gårdens besætning er på 11 ungkreaturer og 2 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 1 ammeko med kalv af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

THUSHOLTVEJ 6, "GODTHÅB", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438537.
VILLY THUSHOLT, gårdejer, født den 18.-12.-1938, søn af Else og Niels Thusholt.
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Villy Thusholt overtog gården d.
1.-4.-1973 fra sin bror, Jens Thus
holt.
Ejendomsskyld 490.000. Areal
15,1 ha.
Stuehuset er opført 1905, kostald
og lade 1905, svinestalde 1905 og
1962, samt maskinhus 1960. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 10 årskøer, 10 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM,
svineproduktionen er der 2 års
søer, der produceres 40 slagtesvin. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation
bruges til høst.
TIMRINGVEJ 10, "VESTERVANG", TIPHEDE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-384267.
JØRGEN POULSGÅRD, gårdejer, født den 14.-3.-1952, søn af Ellen og Kresten
Poulsgård.
J.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-11.-1981
fra Henning Bjerregaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 18,6 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1978, kostald og lade opført 1978, kalvestald
1959, garage og foderhus 1979 og maskinhus 1989 og der er 2 gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer og 70 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til høst.
TIMRINGVEJ 11, "HAUBJERG", TIPHEDE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-386489.
JIMMY NIELSEN, gårdejer, født den 1.-9.-1949, søn af Ella og Poul Holm, Bornholm,
bor sammen med Kirsten Villadsen, ledende laborant, født den 27.-6.-1956, datter af
Bodil og Carl Villadsen.
J.N. er teknisk assistent. Han overtog gården den 1.-9.-1983 fra Emma Flydtkjær.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 20,5 ha., heraf 6 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1984, kostald og lade opført 1946. Gårdens
besætning er på 20 moderfår og 2 væddere. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

TIMRINGVEJ 12, "NØKKEGAARD", TIMRING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-384145.
JACOB SKØRBÆK FLYDTKJÆR, gårdejer, født den 4.-7.-1914, søn af Nicoline og
Niels Flydtkjær.
J.S.F. overtog gården den 1.-6.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 139,8 ha., heraf 70 ha. hede, plantage, skov og eng.
18,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1970, kostald opført 1938, svinestald 1930,
lade 1860 og maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, pillegræs og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
TIMRINGVEJ 16, "TIPHEDE SØNDERGAARD", TIMRING, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-384122.
POUL BLÆSBJERG NIELSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1951, søn af Jenny Margrete
og Peder Chr. Nielsen, gift den 25.-5.-1985 med Laila Margrethe Pedersen, medhjæl
pende hustru, født den 21.-7.-1958, datter af Sonja og Herluf Pedersen. Parret har
børnene: Ane Marie, født den 18.-3.-1981 og Steen, født den 28.-9.-1984.
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overtog gården den 20.-3.-1985 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 137 ha., heraf 15 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1830 og restuareret 1968, kostald og svinestald opført 1948, lade
1946, værksted 1968 og maskinhus 1971. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Der drives importvirksomhed fra gården samt køb, salg og reparation af landbrugsma
skiner, virksomheden har 3 medarbejdere.
TIPHEDEVEJ 1, TIPHEDE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-384144.
EJNAR MADSEN, gårdejer, født den 18.-8.-1928, søn af Laura og Søren Chr. Madsen,
gift den 12.-2.-1961 med Nelly Bilgrav, medhjælpende hustru, født den 10.-6.-1933,
datter af Marianne og Kristian Bilgrav. Parret har børnene: Birte, født den
26.-8.-1961, Villy, født den 25.-1.-1963, Bodil, født den 13.-1.-1971 og Svend Aage,
født den 26.-3.-1973.
E.M. er medlem af Menighedsrådet og har været medlem af Kommunalbestyrelsen i 16
år. Han overtog gården den 1.-7.-1953 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 46 ha., heraf 5,5 ha. egekrat.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1972, kostald opført 1957, kalvestald og lade
1934 samt maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 10
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

TIPHEDEVEJ 2, "ØSTERGAARD", TIPHE
DE, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-384300.
JENS
LANGKJÆR,
gårdejer, født den
12.-3.- 1939, datter af
Anne og Enevold Langkjær, Kibæk, gift 1989
med Gudrun Erlang,
plejehjemsassistent,
født d. 15.-3.- 1955,
datter af Mathilde og
Chr. Erlang, Tønder.
J.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Jens Færse.
Ejendomsskyld 7.500.000. Areal 170 ha., heraf 70 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1986, svinestalde 1915, 1977 og 1986, lade, maskinhus og foderhus
1986, fodermesterbolig fra 1915 og 1986, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives
med en svineproduktion på 280 årssøer, der produceres ca. 6.000 slagtesvin årligt. I
1989 blev "Østergaard II" opført, det er et produktionsanlæg med plads til 560 årssøer
og 12.000 slagtesvin. Der er ialt bygget 5.600 kvadratmeter og 3 gylletanke. Dette
byggeri er ikke medtaget i ejendomsskylden. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, plansilo, gastæt kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er
4 + 4 medhjælpere på de 2 ejendomme.

TIPHEDEVEJ 3, TIPHEDE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131798.
JENS DALGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1933, søn af Kirstine og
Thomas Pedersen, gift den 12.-10.-1957 med Henny Edith Sørensen, medhjælpende
hustru, født den 2.-4.-1938, datter af Kirstine og Thomas Chr. Sørensen. Parret har
børnene: Jonna Kirstine, født den 24.-8.-1955, Lene, født den 15.-2.-1959 og Ivan, født
den 21.-8.-1964.
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Jens Dalgaard Pedersen byggede
selv gården i 1957.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 35
ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1957 og re
staureret 1985, kostald og svinestald opført 1957 og maskinhus
1979. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion
på 14 årskøer, 5 ungdyr og 9
slagtekalve af racen SDM, svine
produktionen er på 7 årssøer, der
produceres ca. 120 slagtesvin.Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, indvendig tårnsilo, varm og kold lufts tørre
ri, halmfyr, 1 vindmølle og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
TIPHEDEVEJ 22, "VESTERGAARD", VESTER TIMRING, 7480 VILDBJERG.
KRISTIAN HESSELLUND JEPPESEN, gårdejer, omtales under "Risager", Videbækvej
34.
K.H.J. overtog gården den 1.-7.-1986 fra Elna Andersen.
Areal 112 ha., heraf tilkøbt 51 ha., der er 12 ha. eng, plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1987. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps og ærter. Der er 2 vandingsmaskiner. Gården drives sam
men med "Risager", Videbækvej 34, desuden er der jord på Tiphedevej 8 og Tiphedevej
18, begge nedlagte landbrug på henholdsvis 36,5 ha. og 19,5 ha.

TIPHEDEVEJ 26, "MOSEGAARD",
TIPHEDE, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-171023.
NIELS ANDERSEN, gårdejer,
født den 20.-3.-1927, søn af Ka
roline og Marius Andersen, gift
den 19.-11.-1960 med Inga Jør
gensen, medhjælpende hustru,
født den 25.-2.-1935, datter af
Marie og Jørgen Jørgensen. Par
ret har børnene: Hella, født den
2.-6.-1961 og tvillingerne Bruno
og Steen, født den 10.-7.-1963.
N.A. overtog gården den 1.-4.-1950 fra Børge Christoffersen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1968, kostald opført 1973, svinestald 1960 og
lade 1932. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 15
slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
TIPHEDEVEJ 28, "TRAMOSEGAARD", TIPHEDE, 7480 VILDBJERG.
ERLING PETERSEN, gårdejer, omtales under "Ryesgaard", Nygade 33, 6920 Videbæk
E.P. overtog gården den 1.-10.-1983 fra Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890, stalde og lade ca. 1910 og maskinhus ca. 1950. Gården
drives med planteproduktion bestående af ærter og korn.
TOFTVEJ 6, "VOLDSTED", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430105.
PREBEN LARSEN, gårdejer, født den 13.-8.-1940, søn af Anna og Anker Larsen, gift
den 18.-6.-1966 med Ester Jørgensen, lærer, født den 5.-1.-1941, datter af Ella og
Holger Jørgensen. Parret har børnene: Mogens, født den 14.-12.-1967, Hanne, født den
10.-10.-1971, Lone, født den 23.-8.-1973 og Henning, født den 12.-8.-1977.

-Ml-

P.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1970 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 132,8 ha., heraf 13,8 ha. skov. Der er forpagtet 27 ha.
"Voldsted"s stuehus er opført ca. 1882 og restaureret 1974, løsdriftstald opført 1977,
gammel kostald 1935, svinestalde 1960 og 1974, lade 1978, foderhus 1985 og
maskinhus 1986, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 95 årskøer, 100 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. Plantperoduktionens salgsafgrøde
er pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 finsnitter, 1
lastbil, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og der bruges staldvarme til
opvarmning af varmt vand. På ejendommer er der 6 faste medhjælpere.
TOFTVEJ 10, VIND, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-430032.
VAGN NYGAARD, minkavler,
født den 25.-9.-1935, søn af
Dagmar og Niels Winkel Nygaard,
Hove, gift den 30.-6.-1956 med
Jenny Sørensen, medhjælpende
hustru, født den 15.-3.-1935, dat
ter af Erna og Thorvald Søren
sen, Engbjerg. Parret har børne
ne: Else, født den 18.-12.-1953
og Tove, født den 2.-3.-1959.
V.N. overtog gården i 1977 fra

Edvard Søndergaard Vingtoft.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1949 og restaureret 1983, der er bygget 15 minkhaller 1978-84,
pelseriet er fra 1984 og maskinhuset 1981. Minkfarmen har en bestand på 1.000
minktæver. Der er 2 traktorer og 1 fodermaskine, og medhjælp i ca. 300 timer årligt.
TOFTVEJ 16, "NYBO", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430048.
HENRIK GODTFRED NIELSEN, gårdejer, født den 20.-3.-1926, søn af Jakobine
Nielsen, gift den 19.-9.-1953 med Emma Plougmann Poulsen, medhjælpende hustru,
født den 20.-8.-1934, datter af Anna og Peder Poulsen. Parret har børnene: Arne, født
den 26.-7.-1954, Helge, født den 5.-5.-1958, Ove, født den 13.-5.-1960, Inga, født den
8.-4.-1962 og Bodil, født den 11.-12.-1966.
H.G.N. overtog gården den 1.-11.-1952 fra Niels Jensen.
Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald og lade opført 1958, garage 1973 og maskinhus 1979.
Gården drives med en ammekobesætning på 15 ammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve
af racen Charolais og der er også krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts
tørreri.

TOFTVEJ 18, "LAULUND", VIND,
7500 HOLSTEBRO, tlf. nr. 97430027.
EJNAR HOFFMANN HANSEN,
gårdejer, født den 27.-10.-1925,
søn af Karen og Peter Hansen,
gift den 29.-3.-1950 med Bertha
Andersen, husmor, født den 15.2.-1922, datter af Birgitte og
Chresten Andersen. Parret har
børnene: Helen, født den 26.-1.1957 og Vagn, født den 8.-1.1959.
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Ejnar Hoffmann Hansen overtog gården den 1.-3.-1950 fra Kresten Kjeldsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20,8 ha., heraf 1 ha. hede.
Stuehuset er opført 1967, kostald og svinestald 1965, lade 1955 og maskinhus 1983.
Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin,
desuden er der 2 ammekøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race. Planteprodukt
ionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

TOFTVE3 20, "MOSELUND",
VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-430052.
THYGE og ASTRID HOLME LAR
SEN, gårdejere.
T.L. er født den 29.-9.-1941, søn
af Anna og Anker Larsen, gift
den 10.-12.-1966 med A.H.L,
født den 13.-12.-1942, datter af
Karen og Svend Holme Pedersen.
Parret har børnene: Laila, født
den 3.- 7.-1969, Uffe, født den
15.-1.- 1972 og Mona, født den
15.-6.- 1974.
T.L. har været på Vejlby Risskov, han er i bestyrelsen for Hedeboernes Landbofor
ening og medlem af planteavlsudvalget. De overtog gården den 11.-12.-1966.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 31,5 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1980, der er bygget 5 farestalde i 1972, slagtesvinstalden fra 1970
er renoveret i 1988, drægtighedsstalden fra 1974 er renoveret i 1984, klimastald og
gylletank opført 1984, lade og maskinhus 1982 samt foderhus 1974. Gården drives med
en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise og 1.900 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og pillegræs. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stalden. På gården er der 1 fast medhjælper.
T.L. ejer og driver Agerfeld Kro, Skjernvej 211.
TORSTEDVE3 1, "LUNDEVANG",
NR. OMME, 6973 ØRNH03, tlf.
97-386215.
SVEND AAGE BOUTRUP, gård
ejer, født den 14.-3.-1926, søn
af Ane Kirstine og Peder Taulborg Boutrup, Ørnhøj, gift den
14.-3.-1957 med Kristiane Marie
Nielsen, medhjælpende hustru,
født den 26.-2.-1937, datter af
Marie Katrine og Niels Egedius
Nielsen, Grønbjerg. Parret har
børnene: Bjarne, født den 12.12.-1957, Vagn, født den 6.-3.- 1959 og Peder Egedius, født den 17.-4.-1970.
S.AA.B. overtog gården den 1.-11.-1955 fra Holger Madsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1986, kostald opført 1933, lade 1970 og
maskinhus 1966. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres
ca. 410 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ungkreaturer af racen RDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri.
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TORSTEDVEJ 2, "LILLE HALKJÆR", NR. OMME, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386360.
SVEND ERIK OLESEN, gårdejer, født den 27.-4.-1952, søn af Rosa og Thomas Chr.
Olesen, Snejbjerg, bor sammen med Gerda Hauge, sygeplejerske, født den 23.-8.-1951,
datter af Maren og Aage Hauge, Søby. Parret har børnene: Kasper, født den
2.-12.-1972, Gitte, født den 9.-10.-1984 og Esben, født den 25.-9.-1986.
S.E.O. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1976 fra
Birger Andersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44 ha., heraf 11 ha. marginaljord. Der er forpagtet
29,2 ha.
Stuehuset er opført 1980, svinestalde 1978, 1980 og 1981, maskinhuse 1985 og 1986.
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 3.900 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er der 1
fast medarbejder.
TORSTEDVEJ 7, "BJERG", NR. OMME, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386172.
KAJ BJERG, gårdejer, født den 9.-1.-1938, søn af Nilsigne og Jens Bjerg, gift den
20.-5.-1961 med Unni Johansen, medhjælpende hustru, født den 17.-5.-1937, datter af
Margit og Anders Johansen, Norge. Parret har datteren Synnøve, født den 10.-8.-1974.
K.B. har været på Nr. Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1961 fra
sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 54 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1986, svinestalde opført 1930, 1952 og 1965,
lade 1860 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres ca. 525 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
TORSTEDVEJ 8, Nr. OMME,
6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386429.
PETER RAMSKOV ANDERSEN,
gårdejer, født den 6.-3.-1947, søn
af Poula og Laurits Ramskov
Andersen, Hee, gift den 18.-9.1976 med Susanne Hørup, børne
havepædagog, født d. 6.-7.-1953,
datter af Inge Aase og Frits
Nissen Hørup, København. Parret
har børnene: Steffen, født den
3.-8.-1977, Maria, født den 12.2.-1980, Louise, født den 22.-7.-

1984 og Anne, født den 2.-6.-1988.
P.R.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 65 ha., der er 32 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1977, kostald, lade og maskinhus opført 1943
og kalvestald 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og
32 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til høst. Susanne Hørup ejer ca. 1 ha. frijord.
TORSTEDVEJ 9, SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386209.
JENS NØRGAARD BERTELSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1943, søn af Gerda og
Bertel Nørgaard.
J.N.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1974 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Der er forpagtet 20
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ha.
Stuehuset er opført 1850 og restuareret 1939, svinestalde opført
1850 og 1910, lade 1910 og ma
skinhus 1980. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca.
400 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter,
korn og hestebønner. Der er 2
traktorer, 1 gyllevogn og tårnsi
lo.
Jens Nørgaard Bertelsen driver
lidt maskinstation, han bruger
selv maskinstation til høst.

TORSTEDVEJ 10, NR. OMME,
6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386088.
TAGE RASMUSSEN, gårdejer,
født den 31.-10.-1937, søn af
Dagny og Niels Vandkjær, Ljørslev, gift den 5.-11.-1960 med
Mona Gravesen Nielsen, beskæf
tigelsesvejleder, født den 18.-2.1943, datter af Jenny og Kristi
an Gravesen Nielsen. Parret har
børnene: Jan, født den 26.-3.-1961,
Britta, født den 22.-5.-1963 og
Torben, født den 4.-8.-1968.
T.R. er deltids medhjælper ved Superfoss og har været på Ry Landbrugsskole. Han
overtog gården den 15.-3.-1987 fra Kaj Jakobsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1965, svinestalde opført 1976 og 1979 samt
maskinhus 1930. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 5 ungdyr, 2 slagtekalve og 1
avlstyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
TORSTEDVEJ 11, "BAKKEGAARD",
SKRÄSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf.
97-386389.
ERNST MØLLER LAURIDSEN,
gårdejer, født den 17.-9.-1958,
søn af Esther Tannerup og Børge
Møller Lauridsen, Bording, gift
den 7.-4.-1979 med Birgitte Mad
sen, sygehjælper, født den 27.11.-1958, datter af Anna og Gun
nar Madsen, Lindum. Parret har
børnene: Benny, født den 30.-4.1981, Esben, født d. 26.-7.-1983,
Berit, født den 17.-10.-1985 og Kurt, født den 23.-3.-1989.
E.M.L. overtog gården den 1.-12.-1986 fra Kaj Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,3 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1976, svinestalde opført 1910, 1967 og 1982,
lade 1950 og maskinhus 1973, desuden er der fodersilo og gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 2 traktorer, 1 udvdendig tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.
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SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf.
97-386029.
HENNING MIKKELSEN, gårdejer,
født den 21.-2.-1942, søn af Gud
run og Harry Mikkelsen, gift den
12.-11.-1966 med Marie Aarup,
medhjælpende hustru, født den
13.-11.-1946, datter af Andrea
og Kristian Aarup. Parret har
børnene: Erik, født den 13.-5.1967, Torben, født d. 4.-1.-1969,
Bent, født d. 26.-12.-1970, Bjarne, født d. 11.-6.-1973 og Karina, født den 14.-10.-1974.
M.AA. er medlem af Menighedsrådet og skolenævnet i Ørnhøj.
H.M. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Vinding-Vind-Ørnhøj
Landboforening og i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården
den 1.-1.-1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1976, svinestalde opført 1942 og 1973, ma
skinhus 1980, foderhus 1973, halmlade og fyr 1963, desuden er der gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 750 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frø. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr.
TORSTED VEJ 13, "HEGNSVANG", SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386467.
JOHN BECK TIPSMARK, gårdejer, født den 11.-9.-1954, søn af Karen Marie og Arne
Tipsmark, Grønbjerg, bor sammen med Mona Erlandsen, syerske, født den 28.-9.-1960,
datter af Gurli og Niels Erlandsen, Ørnhøj. Parret har børnene: Carina, født den
20.-3.-1978, Ronni, født den 11.-3.-1985 og Lennart, født den 16.-6.-1988.
J.B.T. er maskintekniker. Han overtog gården den 1.-6.-1982 fra Niels Madsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19,3 ha., heraf 1,5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1980, kostald, svinestald og maskinhus 1954 samt lade 1957.
Gårdens besætning er på 7 moderfår og 10 lam. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, halmfyr samt anpart i vindmølle. Maskin
station bruges til høst.
TORSTEDVEJ 14, "FEJGSØ",
SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ,
tlf. nr. 97-386162.
GODTFRED OLESEN, gårdejer,
født den 12.-6.-1930, søn af Ka
ren Margrethe og Jens Chr. Ole
sen, Møborg, gift den 9.-6.-1956
med Maren Christensen, medhjælp
ende hustru, født den 4.-8.-1933,
datter af Anna og Niels Christen
sen, Sdr. Bork. Parret har bør
nene: Karen Margrethe, født den
16.-11.-1957, Niels Chr., født
den 2.-11.-1959, Poul Erik, født den 28.-3.-1962 og Anne Nette, født den 8.-5.-1964.
G.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1956 fra
Axel Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 29 ha., heraf 10 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1972, svinestalde opført 1966 og 1972, lade
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på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

TORSTEDVEJ 15, "LILLE SKRÅ
STRUP", SKRÅSTRUP, 6973
ØRNHØJ, tlf. 97-386195.
VAGN HOUNISEN, gårdejer, født
den 26.-4.-1962, søn af Gerda
Johanne og Willy Jensen, Torsted,
bor sammen med Maibrit Palle
sen, husmor, født den 24.-12.1966, datter af Vita og Jens
Pallesen, Ørnhøj. Parret har bør
nene: Kenneth, født den 15.-3.1986 og Søren, født den 25.-4.1988.
V.H. er lagerarbejder, han har været på Lægård Landbrugsskole og overtog gården den
1.-5.-1988 fra Anton Linneth.
Ejendomsskyld 160.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1968, kostald og svinestald opført 1926 og
lade 1962. Gårdens besætning er 1 ridevallak. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
TORSTEDVEJ 17, "SKRÅSTRUP,
6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386248.
GUNNAR TOFT, gårdejer, født
den 6.-2.-1947, søn af Gudrun og
Ejner Toft, Grønbjerg, gift den
12.-10.-1974 med Inga Lise Grydgaard, apotekerassistent, født d.
16.-12.-1949, datter af Nikoline
og Bertel Grydgaard, Abildå. Par
ret har børnene: Helle, født den
19.-11.-1979 og Pia, født den
28.-6.-1984.
G.T. er gravemester. Han over
tog gården den 1.-1.-1986 fra Anne Berg.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 30,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1986, sostald opført 1970, slagtesv inestald
1960, lade 1905 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 18
årssøer, der produceres ca. 310 slagtesvin, desuden er der 2 ungkreaturer af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
TORSTEDVEJ 19, SKRÅSTRUP, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386317.
LARS ELKJÆR LARSEN, gårdejer, født den 19.-6.-1958, søn af Anne Marie og Hans
Peder Larsen, Holstebro, gift den 14.-6.-1983 med Ulla Sørensen, tilskærer, født den
4.-11.-1959, datter af Edith og Ejvind Sørensen, Hjerm. Parret har børnene: Martin,
født den 31.-5.-1983 og Jesper, født den 27.-7.-1986.
L.E.L. er montør, han har været på Lægård Landbrugsskole og overtog gården den
1.-8.-1987 fra Jørgen Christoffersen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 4,5 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1877 og restuareret 1989, alle avlsbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade, er fra 1877 og 89.
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JESPER BJERREGAARD JENSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1927, søn af Anna og
Jens Peder Jensen, gift den 27.-10.-1957 med Gunhild Pedersen, født den 23.-7.-1931,
datter af Karen og Alfred Pedersen. Parret har børnene: Jens Peder, født den
29.-10.-1958, Anna, født den 15.-9.-1960 og Karin, født den 30.-10.-1964.
J.B.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1974, kostald opført 1927, spaltestald 1974,
lader 1874 og 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 80 ungdyr og
30 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver,
plansilo og korntørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
TREHØJEVEJ 41, "KJÆRGAARD",
KJÆRGAARD, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-132077.
PEDER KJÆRGAARD, gårdejer,
født den 26.-2.-1951, søn af Ka
ren og Jens Kjærgaard, gift den
4.-7.-1977 med Bente Hansen,
medhjælpende hustru, født den
12.-12.-1950, datter af Gerda og
Aage Hansen. Parret har børne
ne: Tina, født den 22.-10.-1979,
Henrik, født den 18.-6.-1983 og
Jens Kristian, født den 23.-9.1986.
P.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra sine
forældre, nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 103 ha., heraf 21 ha. skov og 10 ha. eng. Der er
forpagtet 39 ha.
Stuehuset er opført 1812, svinestalde 1979 og renoveret 1982, 1984 og 1986, lade
opført 1900 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer,
der sælges ca. 1.300 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri. På gården er 1 deltids medhjælper.

TREHØJEVEJ 42, "ØSTERGAARD",
NAJBJERG, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131594.
NIELS DAHL JEPPESEN, gård
ejer, født den 27.-1.-1940, søn
af Hansine og Aksel Jeppesen,
gift den 6.-5.-1966 med Gunhild
Helvig Pedersen, beskæftigelses
vejleder, født den 10.-4.-1946,
datter af Olga og Aksel Helvig
Pedersen. Parret har børnene:
Ann, født den 13.-8.-1967, Poul,
født d. 11.-12.-1968, Heidi, født
den 21.-8.-1973 og Torben, født den 2.-3.-1975.
N.D.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vildbjerg
Landboforening. Han overtog gården den 1.-9.-1965 fra Jakob Hindhede.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1980, spaltestald opført 1975, i 1963 er den
gamle lade ombygget til kalvestald, lade, foderhus og gylletank er fra 1975. Gården
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race. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst og der er
1 fast medhjælper.

TREHØJEVEJ 44, "GRANLY", NAJBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132155.
PEDER BREDKJÆR, gårdejer, født den 11.-12.-1936, søn af Ellen og Engelbrecht
Bredkjær, gift i 1977 med Elsebeth Jensen, hjemmesygeplejerske, født d. 19.-5.-1946,
datter af Krestine og Gunner Jensen. Parret har børnene: Gerd, født den 4.-1.-1968,
Mette, født den 8.-1.-1971 og Kirsten, født den 11.-10.-1977.
P.B. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for slagteriet i Herning
samt repræsentant i kødfoderfabrikken Daka. Han overtog gården i 1972 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restureret 1975, svinestalde opført 1976, 1977, 1978,
1980, 1982 og 1987, maskinhus 1968/69 og desuden er der en gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 280 årssøer, der sælges ca. 5.000 smågrise og 5.000
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og korn. Der er 2
traktorer, tårnsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast
medhjælper.
TREHØJEVEJ 45, "LILLE NAJBJERG", NAJBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132414.
BIRGIT JENSEN, gårdejer, født den 2.-2.-1957, datter af Martha og Evald Sørensen,
gift den 16.-7.-1977 med Hardy Riis Jensen, landmand, født den 15.-1.-1942, søn af
Emily Jensen. Parret har børnene: Johnny, født den 13.-11.-1978 og Lilly, født den
23.-6.-1981.
B.J. er kontorassistent. Hun overtog gården den 15.-11.-1985 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 15 ha., heraf 2,7 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1974, kostald, svinestald og lade er opført 1962. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri samt 1 vindmølle.
H.R.J. bestyrer Grimstrupvej 6.
TREHØJEVEJ 50, "NAJBJERGAARD", NAJBJERG, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131552.
JENS CHRISTIAN ILKJÆR, gård
ejer, født den 3.-5.-1939, søn af
Marie og Theodor Ilkjær, gift den
4.-8.-1962 med Birgit Jensen,
medhjælpende hustru, født den
17.-4.-1944, datter af Anna og
Viggo Juelsgaard Jensen, Nr.
Omme. Parret har børnene: Lot
te, født den 27.-12.-1962, Sanne,
født den. 3.-8.-1965, Claus, født

den 13.-5.-1970 og Marie, født den 27.-1.-1979.
J.C.I. overtog gården den 1.-4.-1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 103 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er 2 ha. skov og 1
ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1750 og restaureret 1987, svinestalde opført 1971, 1977
og 1982, maskinhus og foderhus 1982, lade 1983 og der er 1 gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 225 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og pillegræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, 2 gastætte siloer og halmfyr. Der er 1 søn som medhjælper.
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TREHØJEVEJ 54, "PILGAARD", NAJBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-133513.
KIM JØRGENSEN, gårdejer, født den 12.-12.-1962, søn af Vita og Reinholt Jørgensen,
gift den 23.-8.-1986 med Kirsten Jørgensen, syerske, født den 27.-12.-1964, datter af
Elinor og Svend Åge Jørgensen. Parret har børnene: Christina, født den 2.-6.-1986 og
Martin, født den 22.-6.-1988.
K.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1988 fra
Henning Søndergaard Christensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 32,8 ha.
Stuehuset er opført 1959, svinestalde 1959 og 1978, maskinhus 1976. Gården drives
med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 650 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af gylle.
TREHØJEVEJ 59, "LINDEGAARDEN", NAJBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131675.
EJGIL MIKKELSEN, gårdejer, født den 10.-12.-1949, søn af Maren og Ebbe Mikkelsen,
gift den 2.-4.-1977 med Birthe Lauridsen, kontorassistent, født den 23.-6.-1956, datter
af Jelva og Godtfred Lauridsen. Parret har børnene: Jesper, født den 11.-2.-1979 og
Lene Marie, født den 11.-4.-1983.
E.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1976 fra
Helmuth Bartel.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er forpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1975, kostald opført 1983, ungdyrstald og
maskinhus 1979 samt lade 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer,
45 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.
TREHØJEVEJ 62, "VESTER BJERREGAARD", HEDEN-TIMRING,
7480 VILDBJERG, tlf. 97-386158.
HANS HENRIK BULL, gårdejer,
født den 9.-11.-1945, søn af Ing
rid og Godtfred Buli, gift den
16.-8.-1969 med Tove Nielsen,
medhjælpende hustru, født den
4.-8.-1947, datter af Ida og Niels
Ove Nielsen. Parret har børnene:
Søren, født den 16.-12.-1969,
Hanne, født den 23.-4.-1972,
Lotte, født den 1.-6.-1975, Helle,

født den 7.-5.-1978 og Torben, født den 29.-9.-1983.
H.H.B. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er formand for vikarforeningen
Hedeboerne. Han overtog gården den 5.-8.-1969 fra Otto Olsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1964, ungdyrstald 1976, lade 1958, maskinhus 1970
og foderhus 1978, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

TREHØJEVEJ 63, NAJBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-132172.
JAKOB BERGKVIST, gårdejer, født den 9.-5.-1933, søn af Nicoline Dusine og Karl
Chr. Lillelund, gift den 12.-5.-1960 med Dora Alice Møller, sygeplejerske, født den
18.-12.-1936, datter af Kathrine og Martinus Møller. Parret har børnene: Janne, født
den 3.-9.-1961, Solveig, født den 23.-10.-1963 og Bjarne, født den 30.-12.-1965.
D.A.B. er medlem af Menighedsrådet.
J.B. er plejehjemsleder og uddannet diakon. Han overtog gården den 1.-1.-1976 fra

Helmuth Barthel. Ejerens oldefar
og tipoldefar har tidligere haft
ejendommen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal
15,4 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1959 og re
staureret 1979, kostald, svinestald
og lade er opført 1959, maskin
hus 1976 og løsdriftstald 1988.
Gården drives med en ammekobesætning på 9 ammekøer, 2
ungdyr, 5 slagtekalve samt 1
foldtyr af racen Hereford. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og andel i mejetærsker.
TREH03EVE3 64, "LYNGGAARD",
HELMOSEDAL, 7480 VILDB3ERG,
tlf. 97-386286.
POUL EGON HOLSE, gårdejer,
født den 17.-4.-1947, søn af Ing
rid og Poul Holse, gift den 13.11.-1971 med Erna Bjerre, med
hjælpende hustru, født den 14.5.-1952, datter af Anna og Pouli
Bjerre. Parret har børnene: Ger
trud, født den 24.-4.-1972, Kir
sten, født den 11.-1.-1976, Poul
Henrik, født den 28.-11.-1977,
Claus, født den 8.-2.-1981 og Birgitte, født den 19.-6.-1983.
P.E.H. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vildbjerg
Landboforening samt Hedeboernes Landboforening. Han overtog gården den 15.-3.-1973
fra Magnus Bilgrav.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 67 ha., der er 3 ha. skov og der
er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1988, løbestald opført 1953, farestald 1973,
drægtighedsstald 1976, ungsvinestald og klimastald 1983, lade 1966, foderhus 1969 og
maskinhus 1987, desuden er der en gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
325 årssøer, der sælges ca. 6.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsfagrøder er
raps, ærter og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plan
og tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er der 1 heltids og 1
deltids medhjælper.
P.E.H. ejer et nedlagt landbrug på Trehøjevej 77.

TREH03EVE3 65, "HØYGAARD",
NA3B3ERG, 7480 VILDB3ERG,
tlf. 97-133436.
AAGE ERHARDTSEN, gårdejer,
født den 8.-11.-1946, søn af An
na og Niels Erhardtsen, gift den
19.-7.-1982 med Vibeke Elholm,
adjunkt, født den 13.-5.-1954,
datter af Kirsten og Svend Ole
sen.
AA.E. er rektor for den danske
exportskole i Herning og i be
styrelsen for Midt- og Vestjyl-
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Han overtog gården den 15.-2.-1988 fra Jens Kjølby.
Areal 10 ha., der er frasolgt 10 ha. og der er forforpagtet 8 ha.
"Høygaard"s stuehus er opført 1925 og restaureret 1978, hvor også stalden fra 1964
blev ændret til beboelse, stakladen er fra 1960. På gården er der 1 minitraktor.

TREHØJEVEJ 66, "FREDENSLYST", HELMOSEDAL, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131454.
PETER SCHOU, gårdejer, født den 14.-4.-1928, søn af Helga og Karl Schou, gift den
14.-4.-1953 med Kirstine Jensen, husmor, født den 5.-8.-1930, datter af Katrine og
Lars Jensen. Parret har børnene: Villy, født den 6.-5.-1955, Bente, født den
12.-3.-1959, Verner, født den 11.-2.-1962, Emma, født den 28.-3.-1965 og Margit, født
den 30.-8.-1968.
P.S. har været på Rønde Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og
byggede ejendommen i 1952/53.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1972, kostalde opført 1953 og 1976, svinestald
1959, foderhus 1970 og maskinhus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Svinepro
duktionen er på 13 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. 1 søn er
fast medhjælper på ejendommen.

TREHØJEVEJ 68, "HEDEVANG",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386282.
HERLUF PEDERSEN, gårdejer,
født den 22.-1.-1928, søn af Ane
Margrethe og August Matis Pe
dersen, gift den 9.-11.-1957 med
Sonja Nordtoft Jensen, medhjælp
ende hustru, født den 9.-3.-1936,
datter af Maren og Lars Christi
an Jensen. Parret har børnene:
Laila Margrethe, født den 21.7.-1958, Karsten, født den 17.7.-1960, Benny, født den 10.-2.-1964 og Joan Marie, født den 11.-10.-1967.
H.P. overtog gården den 29.-8.-1960 fra Johan Jensen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 23 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1974, svinestalde opført 1930 og 1968, sostald
1976, fravænningsstald 1986, staklade og maskinhus 1970. Gården drives med en
svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts
tørreri.
TREHØJEVEJ 70, ASKOV, 6973
ØRNHØJ, tlf. 97-386189.
AAGE BIRKEBÆK, gårdejer,
født den 28.-1.-1929, søn af Ka
ren og Søren Birkebæk, gift den
15.-12.- 1955 med Bodil Morten
sen, syerske, født den 12.-12.-1937,
datter af Anna og Martin Mor
tensen. Parret har børnene: Sø
ren, født den 23.-3.-1956, Mar
tin, født den 7.-10.-1957, Leo,
født den 23.- 5.-1961, Tommy,
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født den 1.-9.-1963 og Hans-Christian, født den 28.-11.-1970.
AA.B. overtog gården den 1.-12.-1955 fra Chr. Christensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,5 ha. og der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1980, kostalde opført 1913 og 1965, lade 1963
og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 7 ungdyr og
30 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1 sprinkler vandingsanlæg, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

TREH03EVE3 72, ASKOV, 6973
ØRNH03, tlf. 97-386037.
ERIK OLIVERIUS NIELSEN, gård
ejer, født den 13.-3.-1932, søn af
Signe og Kresten Anton Nielsen,
gift den 18.-4.-1962 med Anny
Bjerg, gravermedhjælper og kir
kesanger, født den 9.-4.-1941,
datter af Signe og 3ens Bjerg.
Parret har børnene: Ester, født
den 1.-5.-1963, Berit, født den
15.-8.-1964, Eva, født den 9.-6.1967 og Mogens, født den 25.5.-1974.
E.O.N. er graver ved Ørnhøj Kirke, han han har været på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården den 15.-3.-1962 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 21,5 ha., heraf 2 ha. skov og der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restureret 1986, kostalde opført 1922 og 1950, svinestald
1961, lade 1950 og maskinhus 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.
TREH03EVE3 73, "VESTERLUND",
TIPHEDE, 7480 VILDB3ERG, tlf.
97-386385.
AXEL SØNDERGAARD, gårdejer,
født den 25.-12.-1917, søn af
Katrine og 3ens Søndergaard,
gift den 15.-11.-1940 med Kir
stine Nyborg, husmor, født den
16.- 11.-1915, datter af Katrine
og 3ens Nyborg. Parret har bør
nene: Bent, født den 12.-9.-1941,
Inga, født den 11.-7.-1948 og
Tove, født den 12.-2.-1952.
K.N. døde i 1979.
A.S. overtog gården i 1940 fra Viktor Lindholm.
Areal 18,5 ha.
Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1974, kostald og svinestald opført 1960, lade
1953, maskinhuse 1958 og 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.

TREH03EVE3 74, ASKOV, 6973 ØRNH03, tlf. 97-386081.
AAGE SYLVESTERSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1930, søn af Maren og 3ens
Sylvestersen, gift den 17.-5.-1957 med 3ane Højmark, hjemmehjælper, født den
28.-6.-1937, datter af Ketty og Peder Højmark. Parret har børnene: Nelly, født den
14.-12.-1957, Peder, født den 9.-4.-1962, Lene, født den 12.-12.-1965 og 3ens, født
den 30.-3.-1972.
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overtog gården den 1.-11.-1957 fra Peder Chr. Pedersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald og lade 1960. Gården drives med en kvægproduktion
på 22 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ktye Sylvestersen

TREHØJEVEJ 75, "LONNEBERG", TIPHEDE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-386157.
ERNST BÆKBY BERTELSEN, gårdejer, født den 7.-10.-1925, søn af Anna og Søren
Bækby Bertelsen.
E.B.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1959 fra
Emil Sørensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1941, kostald og lade er ligeledes fra 1941, s vinestald 1977 og
maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca.
1.200 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
TREHØJEVEJ 76, "GAMMEL
JORD", ASKOV, 6973 ØRNHØJ,
tlf. nr. 97-386043.
MADS ALBÆK NIELSEN og KRI
STIAN NIELSEN, gårdejere.
M.A.N. er født den 7.-4.-1926 og
K.N. er født den 5.-2.-1929, beg
ge sønner af Jørgine Marie og
Diderik Nielsen.
M.A.N. blev gift den 20.-3.-1965
med Birgit Langergaard, sygehjælp
er, født den 29.-9.-1940, datter
af Astrid og Peder Langergaard.
Parret har børnene: Peder, født den 25.-12.-1965 og Marie, født den 17.-8.-1975.
B.L. døde den 28.-2.-1975. M.A.N. er gift 2. gang med Maren Langergaard, født den
28.-8.-1929, datter af Astrid og Peder Langergaard.
M.A.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Brødrene overtog gården den
1.-7.-1960 fra forældrene, nuværende ejere er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 66 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1976, kostald og svinestald 1952, ungdyrstald i 1973, lade 1925 og
maskinhus 1956, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres 165 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.

TREHØJEVEJ 80, "BREDTOFT", 6973 ØRNHØJ.
EJNER VOLDSGAARD, gårdejer, omtales under "Agerfeldt Møllegaard", Skjernvej 228.
E.V. overtog gården den 19.-8.-1987 fra Stig A. Kristensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 59 ha., heraf 2 ha. skov og 13 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1988, kostald opført 1964, svinestald 1981,
lade 1959, maskinhus 1978 og desuden er der en gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise og 300 sopolte årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøavl. Der er 1 vandingsmaskine,
tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper. Den drives
sammen med "Agerfeldt Møllegaard", Skjernvej 228.
TREHØJEVEJ 81, "LYSGLIMT", ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386186.
JENS MIKKELSEN, gårdejer, født den 28.-9.-1938, søn af Anna og Karl Mikkelsen,
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Tjener, medhjælpende hustru,
født den 31.-3.-1942, datter af
Signe og Karl Tjener. Parret har
børnene: Preben, født den 20.-9.1963, Kirsten, født den 30.-11.1965, Jørn, født den 23.-5.-1968
og Dorthe, født den 27.-3.-1973.
Jens Mikkelsen har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-4.-1963
fra sine forældre, han er 3. ge
neration.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 37,9 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1970, kostald 1972, spaltestald 1979, lade 1926, maskinhuse 1966
og 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

TREHØJEVEJ 87, ASKOV, 6973
ØRNHØJ, tlf. 97-386073.
KRESTEN BOUTRUP, gårdejer,
født den 18.-10.-1932, søn af
Ane K. og Peder Taulborg Boutrup, gift den 4.-6.-1960 med
Elly Mary Dideriksen, medhjælp
ende hustru, født d. 23.-8.-1940,
datter af Mathilde og Laurits
Dideriksen. Parret har børnene:
Henning, født den 11.-5.-1961,
Anette, født den 20.-2.-1965, Er
ling, født den 20.-7.-1966 og
Kurt, født den 5.-7.-1972.
K.B. overtog gården den 1.-11.-1959 fra sine forældre, som selv byggede ejendommen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 18 ha., der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1972, kostalde opført 1923 og 1969, lade 1950
og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 28
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.
TREHØJVEJ 89, "KØLGAARD",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386051.
VERNER LØNNE NIELSEN, gård
ejer, født den 29.-4.-1941, søn af
Agnes Dortea og Sigurd Vagn
Nielsen.
V.L.N. har været på Grindsted
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1969 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
36 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1979, kostald 1939, svinestald 1974, lade 1936 og maskinhus 1977.
Der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 15
slagtekalve af blandet race. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
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TREHØJEVEJ 91 "DALGAARD",
ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. nr.
97-386089.
THOMAS JENSEN, gårdejer, født
den 1.-1.-1925, søn af Elisabeth
Kathrine og Lars Chr. Jensen,
gift den 7.-7.-1953 med Kirstine
Nielsen, medhjælpende hustru,
født den 7.-4.-1930, datter af
Jørgine Marie og Diderik Niel
sen. Parret har børnene: Lisbeth
Marie, født den 4.-1.-1955, Hol
ger, født d. 11.-12.-1955, Asger,
født den 24.-3.-1958, Lars, født den 20.-5.-1960, Erik, født den 12.-9.-1964 og Dorthe,
født den 1.-9.-1970.
T.J. overtog gården den 15.-4.-1953 fra Viktor Nedergaard Enevoldsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt t 9,9 ha., der er 1 ha. eng og 1
ha. plantage.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1959, kostalde opført 1930 og 1976, svinestald
1969, lade 1930 og maskinhus 1983. Der er gylletank og køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen RDM, desuden
produceres ca. 220 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri, og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. 1 søn er fast med
hjælper.
TREHØJEVEJ 95, "ASKOVGAARD", ASKOV, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386124.
JENS KRISTIAN JUELSGAARD, gårdejer, født den 2.-2.-1934, søn af Karen og Aksel
Juelsgaard Jensen, gift den 19.-9.-1959 med Selma Kyndesen, bogholder, født den
4.-3.-1934, datter af Johanne og Viggo Juel Kyndesen. Parret har datteren Henriette,
født den 17.-8.-1967.
J.K.J. overtog gården den 1.-8.-1961 fra Valdemar Svensgaard. Den 1.-8.-1967 blev
Selma Juelsgaards fødehjem tilkøbt.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha., det var S.J.s fødehjem.
Stuehuset er opført 1966 og restaureet 1985. Gården drives med en svineproduktion på
25 årssøer, der produceres ca. 470 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
kornsilo, varm og kold lufts tørreri.
TROLDTOFTVEJ 5, "SOFIEDAL", STRÅSØ, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492238.
AAGE JACOBSEN, gårdejer, født den 23.-6.-1911, søn af Tine Marine og Jacob P.
Jacobsen, gift i 1956 med Louise Kilde, medhjælpende hustru, født den 25.-5.-1922,
datter af Jens Chr. Kilde, Aulum.
L.K. døde den 16.-9.-1984.
AA. J. overtog gården den 1.-11.-1935 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 39,9 ha., heraf 14 ha. plantage, 22 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914, kostald, svinestald og lade 1911. På gården er der 2
traktorer og 1 mejetærsker.

TROLDTOFTVEJ 6, "GRUNDFLOD", NØRHEDE, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-430110.
TAGE ERIKSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1927, søn af Katrine og Jens Eriksen,
Nykøbing Sj., gift den 20.-4.-1949 med Grethe Nielsen, husassistent, født den
23.-11.-1929, datter af Mary og Anders Nielsen, Nørhede. Parret har børnene: Conny,
født den 28.-9.-1949, Inger, født den 16.-8.-1953 og Rhina, født den 16.-11.-1961.
T.E. overtog gården den 1.-1.-1964 fra Robert Damgaard.
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Ejendomsskyld 600.000. Areal 28,3 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. marginaljord.
"Grundflod"s stuehus er opført 1923 og restaureret 1977, svinestald og lade opført
1977 og maskinhus 1956. Gården drives med en svineproduktion på 17 årssøer, der
produceres ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo, varm og kold lufts tørreri.
TRÆKRISVEJ 2, "VIRKELYST", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430125.
VERNER JACOBSEN, gårdejer, født den 26.-6.-1932, søn af Karen og Laurits Jacob
sen, gift den 7.-5.-1956 med Anna Mikkelsen, medhjælpende hustru, født den 7.-6.1932, datter af Andrea Marie og Peder Mikkelsen. Parret har børnene: Lis, født den
12.-5.-1957, Conny, født den 20.-8.-1958, Hanne, født den 8.-2.-1961, Vagn, født den
9.-9.-1963, Gitte, født den 6.-11.-1965, Preben, født den 16.-6.-1967 og Inger, født
den 2.-10.-1972.
V.J. overtog gården den 1.-4.-1956 fra Nis Hansen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 13,4 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret 1986, kostald opført 1967, lade 1977,
maskinhus 1976 og staklade 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 12
årskøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, der er en svineproduktion på 4
årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin. Der er 2 traktorer og 1 tårnsilo. Maskinsta
tion bruges til høst.
TRÆKRISVEJ 3, "RISHØJ", VIND,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430127.
SØREN JUNG, gårdejer, født den
12.-7.-1945, søn af Clara og Otto
Poulsen, gift den 16.-6.-1968
med Kirsten Krarup, medhjælpende
hustru, fød den 1.-10.-1947, dat
ter af Elisabeth og Poul Krarup.
Parret har børnene: Betina, født
den 20.-12.-1968, Jess, født den
7.- 3.-1972 og Malene, født den
16.- 1.-1980.
S.J. er slagter. Han overtog går-

den den 15.-1.-1986 fra Henry Daader.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1980, kostald, svinestald og lade er opført
1946, maskinhus 1972 og 8 minkhaller er bygget 1986-88. Minkfarmen har en bestand
på 800 avlstæver, desuden er der 5 får. Der er 1 traktor, 1 minkfodermaskine og
bygningerne er ombygget til pelseri. Der er medhjælp i ca. 100 timer årligt.
TRÆKRISVEJ 4, "GAMMEL SKOLD", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430050.
JENS OG EJNAR JACOBSEN, gårdejere.
J.J. er født den 18.-9.-1930 og E.J. den 29.-9.-1836, sønner af Karen Jensen og
Laurits Jacobsen.
E.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Brødrene overtog gården den 1.-1.-1970 fra
forældrene, nuværende ejer er 4. generation.
Areal 70,5 ha., heraf 19 ha. hede.
Stuehuset er opført 1985, kostald 1930, ungdyrstald og lade 1976, maskinhus 1988 og
desuden er der en gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 40
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
TRÆKRISVEJ 5, "FLIESMINDE", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430028.
JAN POULSEN, gårdejer, født den 27.-9.-1957, søn af Margrethe og Thorvald Poulsen,
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bor sammen med Birthe Hansen, pædagogmedhjælper, født den 15.-7.-1963, datter af
Vilia og Helge Hansen. Parret har børnene: Jannie, født den 29.-11.-1984 og Thomas,
født den 1.-5.-1986.
J.P. er murer. Han overtog gården den 1.-1.-1984 fra sine forældre.
Areal 27,5 ha., heraf 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1976, kostald opført 1900, svinestald 1968,
lade og maskinhus 1954. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der
sælges 90 smågrise og 90 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til høst.
TRÆKRISVEJ 11, "NY SKOLD",
VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-430101.
MARTIN JENSEN, gårdejer, født
den 6.-2.-1942, søn af Sigrid og
Johan Dosinius Jensen, gift den
8.-8.-1970 med Elisabeth Laurit
sen, medhjælpende hustru, født
den 7.-8.-1949, datter af Stine
og Aksel Lauritsen. Parret har
børnene: Jørgen, født den 1.-7.1971, Henning, født den 11.-4.1975, Maibrit, født den 14.-2.1980 og Johnny, født den 28.-7.-1982. E.L. er medlem af Menighedsrådet.
M.J. overtog gården den 25.-1.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,1 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1981, kostald 1974, lade 1978 og maskinhus 1988, der er undendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 50
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer,
1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst
og der er 1 skoledreng til hjælp.
TRÆKRISVEJ 13, "TRÆKRIS", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430051.
OLE JENSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1936, søn af Kirstine og Jens Jensen, bor
sammen med søsteren Gerda Jensen, født den 12.-1.-1930.
O.J. overtog gården den 1.-1.-1974 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 57 ha., heraf 5 ha. hede.
Stuehuset er opført omkring 1910, kostald 1962, malkestald 1980, lade 1910 og maskin
hus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 30 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.
TRØSTRUPVEJ 1, "MOSEVANG", TRØSTRUP, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131759.
JOHANNES JAKOBSEN, gårdejer, født den 25.-2.-1923, søn af Krestine og Martin
Jakobsen, Aulum, gift den 27.-4.-1949 med Jørgine Moesgaard, medhjælpende hustru,
født den 19.-11.-1926, datter af Marie og Laust Moesgaard, Timring. Parret har
børnene: Ellen, født den 21.-11.-1953 og Finn, født den 9.-5.-1957.
J.J. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han byggede selv gården i 1951/52.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1951, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1951 og
maskinhus 1955. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 9
årskøer, 7 ungdyr og 5 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 2 årssøer,
der produceres ca. 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2
traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
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BJERG, tlf. 97-131559.
ARNE KRISTENSEN, gårdejer,
født den 1.-11.-1917, søn af Ma
riane og Johan Kristensen, Vild
bjerg, gift den 5.-8.-1956 med
Ragnhild Kristensen, medhjælpen
de hustru, født den 3.-4.-1931,
datter af Ellen og Holger Kristen
sen, Vium.
A.K. er formand for landbrugs
udvalget for Ringkøbing Amt.

Han overtog gården den 22.-1.-1944 fra Ove Dalby.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 83,5 ha., der er frasolgt 45 ha. 7 ha. er plantage. 70
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1988, kvægstalde opført 1888 og 1955,
svinestalde i 1888 og 1961, lade 1888 og maskinhus 1979. Gården drives med en
planteproduktion af raps, frø, ærter og korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

TVEVADVEJ 3, "SVALELUND", SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137067.
KARL SØBY, gårdejer, født den 3.-5.-1915, søn af Frederikke og Rasmus Søby, gift
den 18.-1.-1947 med Anna Jensen, husmor, født den 26.-2.-1921, datter af Marie og
Marinus Jensen, Sinding. Parret har børnene: Erling, født den 19.-11.-1949 og Villy,
født den 10.-10.-1953.
K.S. overtog gården d. 1.-1.-1947 fra Kresten Krarup Jensen.
Ejendomdsskyld 450.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1960, kostald og svinestald opført 1953,
hønsehus 1958, lade 1953 og maskinhus 1969. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 130 stk. Der er 1 traktor, 1 tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til høst.
TVEVADVEJ 5, "ENGHOLM", SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137126.
AKSEL POULSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1944, søn af Dagmar og Mads Poulsen,
Simmelkjær, gift den 11.-11.-1966 med Hanne Sandgaard, medhjælpende hustru, født
den 14.-11.-1944, datter af Kristine og Christian Sandgaard, Hosager. Parret har
børnene: Kurt, født den 27.-8.-1968, Henning, født den 13.-7.-1972 og Benny, født den
11.-6.-1977.
H.P. døde den 15.-2.-1987.
A.P. har været på Haslev Landbrugsskole, har været i Menighedsrådet, er medlem af
skolenævnet i Nøvling og medlem af skolekommissionen. Han overtog gården den
1.-11.-1966 fra Niels Bajlum.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1989, kostald opført 1978, svinestald 1968,
lade 1920, maskinhus 1973 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres ca. 30 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anpart i vindmølle. Maskin
station bruges til høst.
TVEVADVEJ 7, "TVEVAD", SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137027.
VILLY ØSTERGÅRD, gårdejer, født den 7.-7.-1935, søn af Hariet og Laurits Østergaard, Mejrup, gift den 29.-3.-1967 med Betty Vestergaard, medhjælpende hustru, født
den 9.-3.-1939, datter af Thora og H. Vestergaard, Stagstrup. Parret har børnene: Per,
født den 21.-5.-1968, Karin, født den 29.-6.-1970 og Helle, født den 19.-7.-1971.
Villy Østergaard har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf 3 ha. eng.
"Tvevad" stuehus er opført 1973, kostald 1971, svinestalde 1961 og 1980, lade 1967,
desuden er der en gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100
stk., desuden er der 40 ungkreaturer af blandet race. Der er 1 traktor, 1 tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

VIDEBÆKVEJ 28, "SØNDERGAARD", RØDDING, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131231.
JAKOB VENDELBO, gårdejer, født den 19.-5.-1917, søn af Kirstine og Niels Vendelbo,
gift den 23.-11.-1943 med Oda Olsen, medhjælpende hustru, født den 14.-1.-1921,
datter af Marianne og Kresten Olsen. Parret har børnene: Tove, Elly, Niels, Gert og
Jette.
J.V. overtog gården den 11.-12.-1943 fra Martin Mikkelsen.
Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905, kostald, svinestald og lade ligeledes fra 1905, samt
maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 10 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer
og plansilo. Maskinstation bruges til høst.
VIDEBÆKVEJ 30, "KNEBSDAL", NAJBJERG, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-131743.
HELGA HORNSHØJ, gårdejer, født den 5.-3.-1908, datter af Laura og Laurits Chr.
Spandet, gift den 20.-12.-1931 med Svend Arne Hornshøj, gårdejer, født den
15.-9.-1904, søn af Marie og Julius Hornshøj. Parret har datteren Inge Marie, født den
25.-2.-1932.
S.A.H. døde den 10.-8.-1982.
H.H. er pensionist og overtog gården den 14.-4.-1936 fra sin bror Oluf Spandet.
Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er frasolgt 1 ha. og der er 2 ha. skov. Jorden
er udlejet til datteren, som bruger det til græsning af ca. 100 får.
Stuehuset er opført 1910, kostald og svinestald 1964, og lade 1938.

VIDEBÆKVEJ 31, "LILLEBÆK",
NAJBJERG, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131593.
FINN CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 27.-12.-1951, søn af
Martha og Anders Christensen,
gift den 3.-8.-1974 med Ellen
Mortensen, sygehjælper, født den
8.-3.-1974, datter af Edith og
Sigfred Mortensen. Parret har
børnene: Anette, født den 11.2.-1977, Kirsten, født den 28.6.-1978 og Lisbeth, født den 15.2.-1985.
F.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1974 fra
Christian Svinth.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 26 ha., og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1969, gammel kostald opført 1963 og ny i
1984, lade 1962, foderhus og maskinhus 1984. Der er køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst og der er 1 medhjælper på
halvtid.
Gården drives sammen med "Borremose", Bormosevej 4.
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NAJBJERG, 7480 VILDBJERG,
tlf. 97-131745.
AKSEL VOGNSTRUP, gårdejer,
født den 1.-8.-1924, søn af Jensigne og Kresten Vognstrup, gift
den 10.-6.-1950 med Magdalene
Krogstrup, husmor, født den
12.-5.-1924, datter af Marie og
Niels Krogstrup. Parret har bør
nene: Jørgen, fød den 3.-10.-1951,
Henning, født den 7.-2.-1954,
Niels Kristian, født den 26.-9.-1957,
Solveig, født den 26.-1.-1961 og Tove født den 2.-12.-1962.
A.V. overtog gården den 15.-3.-1950 fra sine forældre, han er 3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 3,8 ha., der er frasolgt 19,3 ha. og der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1923 og restuareret 1988, kostald og svinestald opført 1923 og
maskinhus 1962. Gårdens besætning er på 6 moderfår og 1 vædder. Der er 1 traktor.

VIDEBÆKVEJ 34, "RISAGER",
VESTER TIMRING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-132075.
KRISTIAN HESSELLUND JEPPE
SEN, gårdejer, født den 30.-1.1941, søn af Johanne og Svend
Jeppesen, gift den 20.-2.-1965
med Lis Madsen, tegnestueleder,
født den 31.-3.-1944, datter af
Asta og Aage Madsen. Parret
har børnene: Michael, født den
28.-7.-1966, Sune, født den 11.5.-1971 og Anja, født den
23.-4.-1975.
K.H.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1975
fra Mogens Vest.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 81 ha.
Stuehuset er opført 1977 og restaureret 1983, kostalde opført 1975 og 1978,
spaltestald 1984, lade 1963 og maskinhus 1987, fodermesterbolig fra 1954 og desuden
er der en staklade. Gården drives med en kvægproduktion på 150 årskøer og 110
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er 2 faste medhjælpere. Den drives sammen med "Vestergaard", Tiphedevej 22.
VIDEBÆKVEJ 36, "SØNDER LUND
AGER", BIRKMOSE MARK, 7480
VILDBJERG, tlf. 97-131809.
EIVIND SØRENSEN, gårdejer,
født den 22.-8.-1926, søn af Kir
stine og Thomas Sørensen, gift
den 3.-7.-1949 med Norma Niels
en, husmor, født den 26.-8.-1928,
datter af Marie og Asbjerg Niel
sen. Parret har børnene: Thomas,
født den 29.-7.-1948, John, født
den 24.-2.-1950, Kirstine, født
den 22.-2.-1952, Frank, født den
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E.S. er murer. Han overtog gården den 1.-11.-1948 fra Niels Chr. Larsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1966, kostald og svinestald 1957 samt lade 1949.

VIDEBÆKVEJ 38, "LUNDAGER",
BIRKMOSE MARK, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-131797.
HARTVIG SØRENSEN, gårdejer,
født den 9.-5.-1923, søn af Marie
og Aksel Sørensen, gift den 17.12.-1949 med Anna Marie Johan
sen, husmor, født d. 2.-6.-1928,
datter af Helene og Lars Johan
sen. Parret har børnene: Conny,
født den 8.-6.-1952, Leif, født
den 17.-9.-1953 og Laila, født
den 3.-6.-1964.
H.S. er ejendomshandler, han har været medlem af kommunalbestyrelsen i 32 år og
p.t. viceborgmester. Han overtog gården den 1.-1.-1958 fra sin farbror, Thomas
Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37,5 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1980, kostald opført 1928, foderhus 1966 og
lade 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktionen bestående af pillegræs
og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.

VIDEBÆKVEJ 40, MØLDRUP HE
DE, 7480 VILDBJERG, tlf. nr.
97-131715.
KAJ SØRENSEN, gårdejer, født
den 8.-8.-1935, søn af Kirstine
og Thomas Sørensen, gift den
16.-11.-1962 med Ketty Christen
sen, syerske, født d. 29.-5.-1943,
datter af Martha og Niels Kirk
Christensen. Parret har børnene:
Mona, født den 13.-9.-1965 og
Søren, født den 1.-7.-1967.
K.S. byggede selv gården i 1963.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 50,1 ha., heraf tilkøbt 35 ha.
Stuehuset er opført 1963, kostald og svinestald 1963 og maskinhus 1973. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 4 traktor
er, 1 mejetærsker, 1 vandingmaskine, kornmagasin, varm lufts tørreri samt halmfyr.
VIDEBÆKVEJ 48, "MØLDRUP HEDE", 7480 VILDBJERG, tlf. 97-171482.
EBBE HEDEG AARD LAURSEN, gårdejer, født den 30.-12.-1960, søn af Edel og Gun
ner Hedegaard Laursen, gift den 16.-3.-1985 med Dorte Pedersen, sygeplejerske, født
den 10.-10.-1960, datter af Elly og Peder Chr. Pedersen. Parret har datteren Sanne,
født den 21.-8.-1987.
E.H.L. har været på Hammerum og Kongsgård landbrugsskoler. Han overtog gården
den 25.-8.-1983 fra Viggo Hansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 45,9 ha., heraf tilkøbt 18,3 ha.
Stuehuset er opført 1959, lade 1952 og maskinhus 1957. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, korn og kartofler. Der er 2 traktorer, 3/4 mejetærsker, 1 vandingsmaskine
og 1 kartoffeloptager, plansilo og kold og varm lufts tørreri.
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MØLDRUP HEDE, 7480 VILDB3ERG, tlf. 97-171438.
3ACOB SØRENSEN, gårdejer,
født den 22.-2.-1923, søn af Kir
stine og Thomas Sørensen, gift
den 11.-9.-1948 med Ane Niels
en, husmor, født den 4.-5.-1928,
datter af Else Marie og Erik
Nielsen. Parret har børnene: Ei
gil, Eiler, Preben og Else Marie.
3.S. er formand for Timring Hus
mandsforening. Han overtog går

den den 1.-4.-1952 fra August Pedersen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald og svinestald 1979, lade 1976 og maskinhus 1953.
Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 6 ungdyr og 7 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

VIDEBÆKVE3 58, MØLDRUP HEDE, 7480 VILDB3ERG, tlf. 97-172320.
BRITT BUCH 3ENSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1952, datter af Kirstine og Hans
3ørgensen, gift den 21.-11.-1970 med Svend Kjærgaard 3ensen, specialarbejder, født
den 14.-10.-1948, søn af Karen og Søren Kjærgaard 3ensen. Parret har børnene: Lone,
født den 18.-6.-1974, Dorte, født den 6.-12.-1976 og Lars, født den 1.-7.-1983.
B.B.3. er tilskærer. Hun overtog gården den 1.-5.-1976 fra Hartvig Sørensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 31,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. marginaljord.
23,7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1988. kostald og svinestald opført 1942, lade
1952 og maskinhus 1960. Gårdens besætning er på 3 moderfår og 100 avlsgæs. Der er
1 traktor, markvandingsanlæg samt 1 rugemaskine til eget brug.
VILDB3ERGVE3 1, 7550 SØRVAD.
NIELS POULSEN, omtales under
Løgagervej 4, Sørvad.
N.P. overtog gården den 1.-4.1983 fra Niels Peder 3ensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 40
ha., heraf 8,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1923 og svinestalden 1922. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af raps, ærter og
korn. Gården drives sammen
med Løgagervej 4.
VILDB3ERGVE3 6, "H03GAARD", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438126.
PEDER VILHELM 3ENSEN, gårdejer, født den 16.-6.-1936, søn af Inge og Niels 3ensen, gift den 25.-6.-1960 med Marie Kristiansen, medhjælpende hustru, født den
14.-3.-1941, datter af Mie og H. Kristiansen. Parret har børnene: Kaja, født den
30.-8.-1961, Finn, født den 25.-8.-1963 og Ruth, født den 16.-5.-1966.
P.V.3. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-6.-1960 fra 3ens Knudsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 16 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1972, slagtesvinestalde opført 1963 og 1970,
sostald 1973 og fravænningsstald 1978, lade 1940 og maskinhus 1976. Gården drives
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med en svineproduktion på 85
årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 1.300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. Der er 1 traktor, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst.

VILDBJERGVEJ 9, VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438492.
ERLING MIKKELSEN, gartner, født den 27.-8.-1951, søn af Tove og Peter Mikkelsen,
gift den 28.-8.-1976 med Ellen Margrethe Nielsen, gartner, født den 5.-8.-1953, datter
af Marie og Erling Nielsen. Parret har børnene: Gert, født den 31.-8.-1978 og Bente,
født den 7.-12.-1982.
E.M. overtog gården den 1.-11.-1976 fra Orla Svendsen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 2,6 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1980, lade opført 1948 og 600 kvadratmeter
drivhus er fra 1966. Gården drives som planteskole med stauder og stenplanter. Der er
1 sprinklervandingsanlæg og halmfyr samt anpart i vindmølle og der er 1 skoledreng
til hjælp.
VILDBJERGVEJ 12, "LINDHOLT"
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. nr.
97-438252.
MAGNUS POULSEN, gårdejer,
født den 10.-5.-1931, søn af Anemarie og Peder Poulsen, gift den
1.-12.-1956 med Mona Gammelgaard Jensen, medhjælpende hu
stru, født den 2.-7.-1936, datter
af Margrethe og Laurits Gammelgaard Jensen. Parret har
børnene: Bente Margrethe, født
den 30.-4.-1958, Preben, født
den 17.-11.-1959, Anette, født den 7.-5.-1963 og Ulla, født den 13.-10.-1971.
M.P. har været i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den
15.-8.-1961 fra Jens Hornshøj.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostald 1963, svinestalde 1972, 1975 og 1979, lade fra
omkring 1900 og maskinhus 1967. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
2.300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

VILDBJERGVEJ 14, "KJÆRGAARD", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438586.
LAURITS BILBERG, gårdejer, født den 4.-5.-1956, søn af Kamma og Alfred Bilberg,
gift den 19.-9.-1981 med Vita Klejnstrup, halassistent, født den 29.-5.-1961, datter af
Else og Karl Klejnstrup. Parret har sønnen Kenny, født den 1.-1.-1987.
L.B. hr været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-5.-1979 fra sine farbror Svend Bilberg.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1970, kostald opført 1961, spaltestald 1983,
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svinestald og lade 1960, maskin
hus 1959 og foderhus 1983, des
uden er der en gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på
42 årskøer, 45 ungdyr og 25 slag
tekalve af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion
på ca. 350 stk. Der er 3 traktor
er, 1 mejetærsker, 1 sprinkler
vandingsanlæg, plansilo og varm
lufts tørreri. Der er medhjælp
halvdelen af året.
VILDBJERGVEJ 18, "STORE HEDEGAARD", VINDING, 7550
SØRVAD, tlf. 97-438082.
JESPER KØLBÆK CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 11.-6.-1945,
søn af Birgitte og Christian Køl
bæk Christensen, bor sammen
med Bodil Pedersen, syerske,
født den 8.-7.-1944, datter af
Marie og Valdemar Aresteen.
B.P. har børnene: Linda, Jørgen,
Bo og Mette.
J.K.C. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 67,5 ha., der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1989, kostalden og ungdyrstalden fra 1966 er
renoveret i 1979, kalvestald opført 1982, silohus 1984, foderhus 1899, maskinhuse 1957
og 1978, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 55 årskøer, 55 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
1 rendegraver, kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.
VIRKELYSTVEJ 3, "KØLBJERG",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438258.
NIELS CHRISTIAN OLESEN,
gårdejer, født den 8.-2.-1936, søn
af Krista og Ole Olesen, gift den
14.-11.-1958 med Kathrine Blind
kilde, husmor, født den 22.-8.1935, datter af Karen og Kresten
Blindkilde. Parret har børnene:
Preben, født den 29.-7.-1959,
Karsten, født den 23.-12.-1961,
Freddy, født d. 10.-11.-1965, Lis
beth, født den 2.-7.-1969 og Helle, født den 3.-3.-1975.
N.C.O. overtog gården den 1.-11.-1958 fra Martinus Mølgaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 37,8 ha., der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1977, goldsostald opført 1926, farestald 1968,
sostald 1972 og 1988, slagtesvinestald og foderhus 1975, smågrisestald 1979, maskinhu
se 1969 og 1972. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps

-507og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1
søn som medhjælp.
VIRKELYSTVEJ 4, "OVERTOFT",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438219.
EJNAR NIELSEN, gårdejer, født
den 28.-11.-1931, søn af Kirsten
Marie og Volmer Nielsen, gift
den 8.-11.-1958 med Signe Skal
lebæk, medhjælpende hustru, født
den 16.-8.-1935, datter af Anna
og Kresten Skallebæk. Parret har
børnene: Tove, født den 1.-7.1959, Orla, født den 5.-7.-1961,
Ketty, født den 13.-9.-1964 og
Elna, født den 9.-8.-1966.
E.N. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kvægavlsforenin
gen. Han overtog gården den 1.-1.-1959 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 24,6 ha. skov, eng
og hede.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1982, kostald og ungdyrstald opført 1934,
svinestald 1967, lade 1963, maskinhus 1976 og foderhus 1979/80, desuden er der
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægrpdoduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og
15 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 4 årssøer, der produceres ca. 75
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 2 mejetær
skere, tårnsilo og varm lufts tørreri.
VIRKELYSTVEJ 7, "MOSLUND",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438074.
JØRGEN STOKHOLM, gårdejer,
født den 5.-12.-1961, søn af Mar
tha og Villy Stokholm, gift den
27.-6.-1987 med Grethe Jakobsen,
plejehjemsassistent, født den
17.- 12.-1965, datter af Elly og
Børge Jakobsen.
J.S. er snedkersvend. Han over
tog gården den 1.-6.-1987 fra
Sigfred Kristensen.
Areal 1,7 ha. Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1958, kostald opført 1960,
svinestald 1900 og lade 1952. Gårdens besætning er 3 moderfår og 1 vædder.

VIRKELYSTVEJ 9, VINDING,
7550 SØRVAD, tlf. 97-438356.
EJNAR KNUDSEN, gårdejer,
født den 23.-1.-1919, søn af
Marie og Kresten Knudsen, gift
den 17.-3.- 1951 med Martha
Kristensen, husmor, født den
6.-8.-1922, datter af Anna og
Kresten Mikael Kristensen. Par
ret har børnene: Leif, født den
18.-12.-1952, Villy, født den
7.-3.-1956 og Conny, født den
4.-3.-1962.
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E.K. overtog gården den 1.-2.1951 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 15,9, heraf tilkøbt 10,4 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1978, kostald, opført 1936, svinestald og
maskinhus 1970. Gårdens besætning er på 5 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 25
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til høst.
VIRKELYSTVEJ 11, "ROSENLUND",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438332.
ARNOLD MARINUS ANDERSEN,
gårdejer, født den 1.-12.-1927,
søn af Matea og Sinius Andersen,
gift den 1.-1.-1955 med Marie
Kathrine Pedersen, døgnplejemor,
født den 12.-6.-1933, datter af
Karen og Mathias Pedersen. Par
ret har børnene: Bjarne, født den
21.-3.-1956, Karen, født d. 22.2.-1960 og Anders Christian, født
den 6.-6.-1965.
A.M.A. er døgnplejefar. Han overtog gården den 1.-12.-1954 fra Karen Grønbæk
Hansen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 1,5 ha. eng og
0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1969, kostald opført 1969 og maskinhus 1970.
Gården drives med en ammekobesætning på 6 ammekøer, 3 ungdyr og 5 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og
kornmagasin. Maskinstation bruges til høst.

VIRKELYSTVEJ 13, "ENGHAVE",
VINDING, 7550 SØRVAD, tlf.
97-438458.
VAGN DALGAARD KNUDSEN,
gårdejer, født den 28.-4.-1917,
søn af Anne Marie og Niels Kris
tian Knudsen, gift den 16.-3.1941 med Gertrud Nygaard, hus
mor, født den 2.-6.-1919, datter
af Kirstine og Jens Nygaard.
Parret har børnene: Birgit, født
den 29.-9.-1942, Freddy, født
den 22.-9.-1947, Inna, født den
21.-12.-1950 og Kurt, født den
24.-6.-1952.
V.D.K. overtog gården den 1.-10.-1947 fra forældrene.
Areal 5,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1980, kostald opført 1906, lade 1942 og
maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 1 traktor og 1 tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
VOGNSTRUPVEJ 45, "MELDGAARD", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-131085.
SVEND ERIK KJÆRGAARD, gårdejer, omtalt under Røddingvej 11.
S.E.K. er vurderingsinspektør ved Nykredit og har været på Haslev Landbrugsskole.
Han overtog gården i 1983 fra Børge Ladekjær.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 96 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
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1935, hestestald 1935, slagtesvinestald 1966, 1973 og 1976, fo
derhus 1976 og maskinhus 1986.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.500 stk. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
frøgræs, raps og ærter. På
gården er der er 1 traktor, 1
mejetærsker og gastæt kornsilo.
Der er 1 bestyrerpar på gården,
som drives sammen med Røddingvej
4 og 11. S.E.K. bor selv Røddingvej 11, Vildbjerg.

VOGNSTRUPVEJ 47, "SOLBJERG", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438427.
FLEMMING GARSDAL, gårdejer, født den 1.-12.-1950, søn af Astrid og Aksel Garsdal,
gift den 4.-3.-1972 med Matilde Hedegaard, plejehjemsassistent, født den 6.-10.-1952,
datter af Anna og Ingvard Hedegaard. Parret har børnene: Runa, født den 9.-1.-1975
og Kim, født den 20.-6.-1978.
F.G. overtog gården den 1.-10.-1981 fra købmand Grønkjær.
Areal 19,9 ha. Ejer også 4,4 ha. i Skovlund, værdi ca. 78.000 Kr.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1978, kostald, lade og maskinhus opført 1942,
svinestalde opført 1950 og 1978, hvor der også blev opført en lade, desuden er der
bygget 9 minkhaller i perioden 1984-1988. Minkfarmen drives med en bestand på 800
minktæver og 15 ræve, desuden er der 10 ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af
blandet race, der er også 3 årssøer og der produceres ca. 40 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 minkfodermaskine, tårnsilo, varm
lufts tørreri samt eget pelseri. Maskinstation bruges til høst.

VOGNS1KUPVEJ 52, "VES 1ERGAARD", VINDING, 7550 SØRVAD, tlf. 97-438027.
PREBEN FONAGER, gårdejer, født den 9.-11.-1955, søn af Ruth og Carl Fonager.
P.F. har været på Bygholm og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården den
31.-12.-1977 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1845.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 40,5 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er
forpagtet 9,8 ha.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1986, goldsostald opført 1939, farestald 1952,
slagtesvinestald 1986, lade 1958, staklade 1979 og maskinhus 1980, desuden er der 1
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, udvendig tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
På gården er 1 skoledreng til hjælp.
VOGNSTRUPVEJ 54, "VESTER
DAL", VINDING, 7550 SØRVAD,
tlf. 97-438578.
JØRN OLESEN, gårdejer, født
den 27.-1.-1954, søn af Anna og
Peder Olesen, gift den 16.-4.1983 med Jytte Arreborg, hjem
mesyerske, født den 18.-10.-1950,
datter af Nancy og Frank Arre
borg. Parret har børnene: Rikke,
født den 16.-5.-1970 og Karina,
født den 15.-2.-1977.
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Ejendomsskyld 500.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. 3,8 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1917 og restuareret 1986, lade opført 1917. Gårdens besætning er
på 1 New Forresthoppe. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Maskinstation
bruges til markarbejdet.

ØLGRYDEVEJ 1, "ULSTRUP",
VIND, 7550 HOLSTEBRO, tlf.
97-430089.
KRISTIAN ERIKSEN, gårdejer,
født den 23.-2.-1935, søn af Ka
ren Marie og Erik Marinus Erik
sen, gift den 20.-6.-1959 med
Esther Dorthea Kjærgaard, hjem
mehjælper, født den 20.-7.-1942,
datter af Agathe og Peder Kjær
gaard. Parret har børnene: Karen
Marie, født den 24.-11.-1959, Pe
der, født den 22.-4.-1961, Lisbeth,
født den'11.-5.-1962, Rita, født den 5.-5.-1963 og Bente, født den 12.-4.-1964.
K.E. overtog gården den 15.-3.-1976 fra Valdemar Ejager.
Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 29,5 ha., heraf 2 ha. skov og 0,5 ha. eng. Der er
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostalden er ligeledes fra 1979, lade 1956, maskinhuse 1972
og 1989, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 47 årskøer, 32 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race, desuden
er der 1 årssø, der produceres 30 slagtesvin, og 4 heste (hopper). Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
ØLGRYDEVEJ 2, "NØRRERIS",
VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-430093.
EMIL JEPPESEN, gårdejer, født
den 24.-11.-1927, søn af Andrea
og Peder Jeppesen, gift den 13.12.-1955 med Karen Ingrid Ruth
Mohr Jensen, graver, født den
10.-8.-1931, datter af Kirstine
og Peter Jensen. Parret har bør
nene: Jytte, født den 18.-12.1956, Lajla, født den 4.-4.-1959,
Vera, født den 9.-11.-1960, Ma
ja, født den 21.-9.-1963 og Mikael, født den 1.-3.-1968.
E.J. overtog gården den 1.-1.-1955 fra sin morbror Anders Chr. Jeppesen, nuværende
er 3. generation.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1962, kostald og svinestald 1965, lade 1955 og maskinhus 1960.
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer,
tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst. Gården drives
sammen med "Vestergaard", Præstevejen 29.
ØLGRYDEVEJ 3, "GRYDEGAARD", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430112.
HENNING SCHØTT, gårdejer, født den 22.-9.-1960, søn af Margit og Helmuth Schøtt,

gift den 4.-4.-1987 med Anni
Nielsen, ergoterapeut, født den
7.-1.-1961, datter af Karen og
Villy Nielsen.
H.C. er kontorassistent. Han
overtog gården den 1.-7.-1985
fra Mette Payer.
Ejendomsskyld 520.000. Areal
14,9 ha., heraf 2 ha. eng og 4,5
ha. plantage. Der er bortforpagtet 11 ha. og forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1883 og re
staureret 1988, kostald opført
1890, lade og maskinhus 1940 og der er bygget 2 dobbelte minkhaller i 1985. Gården
drives som minkfarm med en bestand på 400 avlstæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og ærter. Der er 1 traktor, 1 minkfodermaskine, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr og der er anparter i et pelseri i Tvis. Maskinstation bruges
til høst.

ØRNHØJVEJ 12, "GAMMELVIND",
VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-430010.
JENS MOURITS GAMMELVIND,
gårdejer, født den 4.-1.-1939,
søn af Kristine og Thue Gammel
vind, gift den 19.-11.-1964 med
Asta Margrethe Nielsen, medhjælp
ende hustru, født den 2.-8.-1944,
datter af Ditte og Anton Niels
en. Parret har børnene: Lars,
født den 3.-4.-1965, Steen, født
den 12.-1.-1967, Carsten, født
den 20.-7.-1968 og Jesper, født den 17.-8.-1976.
J.M.G. har været på Bygholm Landbrugsskole og har været formand for VindingVind-Ørnhøj Landboforening. Han overtog gården den 1.-7.-1966 fra sine forældre,
nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1809.
Ejendomsskyld 2.059.500. Areal 99 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 32 ha. marginal
jord. 57 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1973, svinestalde opført 1960, 1967 og 1972,
lader 1973 og 1975, maskinhuse 1978 og 1988. Der er gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 3.200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ær
ter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri og der står en vindmølle på gårdens areal, men J.G. har ikke anpart
i den.
ØRNHØJVEJ 14, "LØVHUS", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430063.
AAGE GAMMELVIND, gårdejer, født den 25.-3.-1922, søn af Karen og Peder Gammel
vind, gift den 6.-11.-1949 med Anna Poulsen, husmor, født den 19.-12.-1928, datter af
Ane og Poul Chr. Poulsen.
AA.G. er pensionist, han har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-11.-1948 fra Jens Chr. Nielsen.
Areal 70,9 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 26 ha. marginaljord. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1953, kostald opført 1933, svinestald og
maskinhus 1972 og lade 1976. Der er 1 traktor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.
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VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-430064.
KRESTEN FRYDENDAL, gårdej
er, født den 19.-10.-1948, søn af
Marie og Karl Frydendal, gift
den 14.-7.-1984 med Else Nygaard,
medhjælpende hustru, født den
18.-12.-1953, datter af Jenny og
Vagn Nygaard. Parret har børne
ne: Susanne, født den 17.-2.-1985
og Karl Felix, født den 28.-5.-1986.
K.F. overtog første halvdel af
gården den 1.-6.-1975 og resten den 1.-6.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer 4.
generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 164 ha., heraf 4 ha. skov, 3,5 ha. eng, 10 ha. plantage
og 55 ha. hede.
Stuehuset er opført 1963, drægtighedsstalde til svin 1964 og 1979, slagtesvinestald
1970, farestald og lade 1975 og der er en gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 150 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin, desuden er der 3
ammekøér, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsaf
grøder raps, ærter, frøgræs, pyntegrønt og juletræer. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, vandingsmaskine, 1 stensamler og 1 stenrive, plansilo og varm og kold lufts
tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
ØRNHØJVEJ 18, "NYHOLM", VIND, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-430065.
HELGA JENSEN, gårdejer, født den 7.-12.-1911, datter af Maren og Mourits Trold
toft,gift i 1936 med Ulrik Jensen, gårdejer, født den 3.-11.-1911, søn af Katrine og
Jeppe Jensen. Parret har børnene: Tove, født den 24.-7.-1937, Bjarne, født den
4.-1.-1941, Gerda i 1947 og Birgit i 1951.
H.J. overtog gården i 1979.
Areal 30 ha., heraf 6,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931, kostald og lade er ligeledes fra 1931. Gården drives
udelukkende med planteproduktion, der er udlejet græsarealer.
ØSTERHOVEDVEJ 1, SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137091.
VIGGO CHRISTENSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1933, søn af Jenny og Ejnar Christen
sen, Nr. Vium, gift den 1.-3.-1958 med Inger Irene Simmelsgaard, medhjælpende
hustru, født den 9.-4.-1939, datter af Agnes og Sigurd Simmelsgaard, Sdr. Felding.
Parret har børnene: Sigurd, født den 12.-5.-1959, Jenny, født den 7.-12.-1961, Ketty,
født den 9.-5.-1964 og Edly, født den 11.-1.-1968.
V.C. er maskinstationsejer og har været på Hoptrup Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-12.-1972 fra Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 26 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1976, løsdriftstald 1973, maskinhuse 1976 og 1985. Gårdens
besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 4
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 5
traktorer, 2 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, 2 rendegrave
re, 1 slamsuger, 1 rundballepresser, 1 roeoptager, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Der er 2 faste medarbejdere.

ØSTERHOVEDVEJ 3, "VIRKELYST", SKIBBILD HEDE, 7480 VILDBJERG, tlf.
97-137168.
BJARKE BILLESKOV, gårdejer, født den 8.-12.-1959, søn af Annitta og Bernt
Billeskov, Vildbjerg.
B.B. er landbrugstekniker i Herning og har været på Vejlby Landbrugsskole. Han

overtog gården den 1.-9.-1985
fra Maja og Marker Meldgaard
Johansen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13
ha. Jorden er bortforpagtet.
"Virkelyst"s stuehus er opført
1934 og restaureret 1974, svinestalde opført 1934 og 1954, lade
1934 og maskinhus 1966. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk., desuden er der
1 moderfår.
ØSTERHOVEDVEJ 5, "MOSELYST", STALDHØJ, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137082.
KRISTIAN MAJGAARD, gårdejer, født den 12.-4.-1931, søn af Kirstine og Jens
Majgaard, Sinding, gift den 10.-8.-1957 med Lissy Irene Kjeldahl, medhjælpende hu
stru, født den 1.-7.-1937, datter af Maja og Hans Kjeldahl, Abildå. Parret har
børnene: Gunhild, født den 21.-10.-1958 og Kurt, født den 17.-2.-1962.
K.M. har været på Tommerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1957 fra
Jørgen Søndergaard.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 14,4 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1976, kostald og svinestald er opført 1973
samt maskinhus 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. Der er
2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

ØSTERHOVEDVEJ 6, "ØSTERHOVED", NØVLING, 7480 VILD
BJERG, tlf. 97-137251.
JOHANNES VIDEBÆK, gårdejer,
født den 10.-9.-1954, søn af No
ra og Jens Videbæk, Haunstrup,
gift den 2.-8.-1985 med Kirsten
Birkedal, medhjælpende hustru
og køkkenleder, født den 26.-2.1964, datter af Anna og Gunner
Birkedal, Timring. Parret har
børnene: Jens, født den 2.-4.-1987
og tvillingerne Henrik og Klaus,
født den 11.-4.-1989.
J.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 19.-3.-1983 fra
Verner Poulsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1954, ristestald og ungdyrstald 1930, kostald 1978, lade og
maskinhus 1989. Der er ude køresilo.Gården drives med en kvægproduktion på 70
årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 gummiged. Maskinstati
on bruges til høst.
ØSTERHOVEDVEJ 10, "GEJLSBJERG", EGEBÆK, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137181.
HENNING NYHOLM, gårdejer, født den 21.-3.-1950, søn af Ketty og Jakob Nyholm,
Egebæk, gift den 18.-5.-1973 med Esther Krogh, tilskærer, født den 11.-5.-1948,
datter af Nora og Henry Krogh, Sundby Thy. Parret har tvillingerne Allan og Brian,
født den 15.-11.-1974.
H.N. er landpostbud. Han overtog gården den 15.-8.-1987 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. skov.
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Gejlsbjerg" stuehus er opført 1988, svinestald 1954, lade 1900 og maskinhuse 1946 og
1958. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 150
slagtesvin. Planteproduktionens salgsfagrøder er korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges til høst.
ØSTERHOVEDVEJ 11, "THÆSBJERG", SKIBBILD, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-137154.
EVAT JUHL SKOV, gårdejer, født den 27.-12.-1919, søn af Ane Kirstine og Mads P.
Skov, gift i 1950 med Sonja Johansen, født den 27.-10.-1930, datter af Maren og
Peder Johansen. Parret har datteren Esther, født den 8.-1.-1951.
S.J. døde i 1985.
E.J.S. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Flemming Bang.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14,9 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1975, kostald og svinestald opført
1963, lade 1900 og staklade 1972. Gårdens besætning er på 1 ammeko og 2 slagtekalve
af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1
traktor, maskinstation bruges til høst.
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VIDEBÆK KOMMUNE

ABILDGÄRDVEJ 2, "CLAUSHOLM", 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175402.
BENTE HØJGAARD LARSEN,
gårdejer, født den 2.-6.-1952, dat
ter af Karen og Niels Højgaard
Jensen, gift den 16.-11.-1973
med Ludvig Sønderby Larsen, an
delskassedirektør, født den 12.-1.1948, søn af Stine og Hans E.
Larsen. Parret har børnene:
Kent, født den 23.-1.-1975, Elin,
født den 12.-10.-1976, Mona,
født den 2.- 5.-1978 og Hans
Chr., født den 14.-7.-1985.
B.H.L. overtog gården den 1.-3.-1986 fra Tage Clausen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf 5,5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er
bortforpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er 1937 og restaureret 1986, kostalden fra 1926 er ombygget i 1954,
svinestald opført 1926, lade 1907 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 2
ammekøer, 2 ungkreaturer og 1 slagtekalv af blandet race, desuden er der 1 hest med
føl samt 3 moderfår og 4 lam. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor, maskinstation bruges til høst.

ABILDGÅRDVEJ 4, "SKOVLY",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175697.
META MARIE LAURIDSEN, gård
ejer, født den 4.-3.-1957, datter
af Ingrid og Jens Ejner Jensen,
gift den 9.-7.-1977 med Iver Kri
stian Lauridsen, specialarbejder,
født den 1.-3.-1956, søn af Anna
og Peder Lauridsen. Parret har
børnene: Alex, født den 24.-12.1978 og Mona, født den 8.-10.1981.
M.M.L. er sygehjælper, hun har været på Borris Landbrugsskole og overtog gården den
1.-11.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal, 31,3 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 5,5 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført 1909 og senere restaurerer, kostald, svinestald og lade er opført
1960 og maskinhus 1950. Gårdens besætning er på 2 ungkreaturer af blandet race.
Planteproduktionens salgsfagrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 vandingsma
skine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ABILDGÅRDVEJ 6, BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175524.
OSKAR CLAUSEN, gårdejer, født den 25.-9.-1940, søn af Dagmar og Aage Clausen,
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Gunhild Madsen, medhjælpende
hustru, født den 1.-7.-1940, dat
ter af Andrea og Kristian Mad
sen. Parret har børnene: Bodil,
født den 4.-12.-1963, Solveig,
født den 8.-3.-1965, Jens Kristi
an, født den 10.-10.-1967, Svend
Aage, født den 25.-8.-1968, Ire
ne, født den 2.-4.-1972, Hans
Kurt, født den 29.-3.-1975 og
Poul Erik, født den 22.-2.-1979.
O.C. har været på Hillerød Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 55 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehusest er opført 1912 og senere restaureret, kostald opført 1978, svinestalden fra
1951 er ombygget i 1978, lade opført 1900 og staklade 1954. Gården drives med en
kvægproduktion på 26 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 8
årssøer og der produceres ca. 150 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt
varm og .kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ABILDTRUPVEJ 23, "HEDEGÅRD", ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175180.
ARNE DYRMOSE LAURIDSEN, gårdejer, født den 11.-2.-1952, søn af Marie og Knud
Lauridsen.
A.D.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1977
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1903.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov og der
er forpagtet 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1907 og senere restaureret, kostald, ungdyrstald og lade er opført
1978, maskinhus 1954, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ABILDTRUPVEJ 26, "SVALE
GÅRD", ABILDTRUP, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-175105.
HENRY JENSEN, landmand, født
den 27.-12.-1913, søn af Mette
og Jens Peder Marinus Jensen,
gift den 27.-11.-1948 med Jenny
Skov Sørensen, husmor, født den
20.-4.-1929, datter af Mette Kri
stine og Kristian Sørensen. Par
ret har børnene: Krista, født den
30.-1.-1948, Mette, født den 10.5.-1930, Bente, født den 9.-6.-

1953 og Jens Christian, født den 30.-4.-1960.
J.S.S. døde i 1967.
H.J. overtog gården den 11.-6.-1939 fra sin far, som byggede den i 1912.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 6 h. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1977, kostald opført 1956 og lade 1917.
ABILDTRUPVEJ 27, "HEDEVANG", ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175425.
FLEMMING THOMSEN, gårdejer, omtales under Engholmvej 1.
F.T. overtog gården den 10.-12.-1986 fra Ernst Abildtrup.
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"Hedevang"s Stuehus er opført 1920, tilbygget omkring 1954 og senere restaureret,
kostald, svinestald og lade fra 1920 er restaureret i 1951, maskinhuset er fra 1938.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter, raps
og rajgræs. Der er plansilo og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, der er 1 skoledreng til hjælp. Gården drives sammen med Engholmvej 1.
ABILDÅVEJ 3, GRØNBJERG,
6971 SPJALD, tlf. 97-384252.
THORKILD HØJMOSE THOMSEN,
gårdejer, født den 9.-8.-1951,
søn af Anny og Robert Lund
Thomsen, Spjald, gift den 28.-3.1978 med Marianne Schiøtt Han
sen, lærer, født den 13.-12.-1953,
datter af Krista og Erik Hansen,
Dalmose. Parret har børnene:
Agnete, født den 17.-10.-1978,
Kristine, født den 13.-3.-1980,
Matilde, født den 6.-11.-1982,
Johannes, født den 3.-3.-1987 og Andreas, født den 28.-7.-1989.
M.S.H. er medlem af skolenævnet.
T.H.T. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 3 ha. og
bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1979 og restaureret 1985, lade opført 1979, maskinhus 1982 og der
er 2 drivhuse. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af blomkål,
kinakål og korn. Der er 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 2 skærevogne, 1 plantemaski
ne og halmfyr. Gården drives delvis som gartneri. På gården er der 5 medhjælpere og
maskinsstation bruges til høst. Gården drives sammen med Sandbakvej 17, Grønbjerg.
ABILDÅVEJ 11, "NY DRAGSDAL", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384349.
JØRN BAK, gårdejer, født den 4.-8.-1953, søn af Doris og Svend Bak, Holstebro, gift
den 1.-8.-1981 med Karen Andersen, sygeplejerske, født den 9.-10.-1956, datter af
Gudrun og Erling Andersen, Nr. Felding. Parret har børnene: Pia, født den 5.-7.-1982,
Claus, født den 10.-7.-1984 og Ole, født den 2.-4.-1987.
J.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-11.-1983 fra
Arne Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 51 ha. Desuden er der forpagtet
10 ha.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1979, kostald, lade og maskinhus er opført
1979 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 vandingsmaskiner. På
gården er 1 medhjælper på deltid.

ABILDÅVEJ 14, GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384378?
SØREN SYLVEST NILAUSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1956, søn af Else og Svend
Nilausen, Skuldelev, gift den 17.-6.-1989 med Jytte Jensen, rengskabsassistent, født
den 19.-2.-1960, datter af Gudrun og Svend Jensen, Borbjerg. Parret har sønnen Jens,
født den 25.-4.-1989.
S.S.N. er uddannet agronom og arbejder som kvæg- og fårebrugskonsulent. Han
overtog gården den 1.-11.-1985 fra Jens Søndergaard Kyndesen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 6 ha. og der er forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1988, kostald og svinestald er opført 1920,
lade 1930 og maskinhus 1988. Gårdens besætning er på 90 moderfår og 5 væddere, der
er 2 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv, alle af racen Galloway. Der er 1 traktor.
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BORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171603.
JENS SØNDERGAARD VAD,
gårdejer, født den 25.-8.-1921,
søn af Maren Brandgaard og
Christen Hansen Vad, Herborg,
gift den 11.-5.-1963 med Sigrid
Andersen, lærer, født den 20.-3.1933, datter af Karen og Svend
Andersen, 0. Skerninge. Parret
har børnene: Anne Marie, født
den 6.-1.-1964, Else Margrethe,
født den 9.-2.- 1965, Hans Chri
sten, født den 30.-4.-1966, Svend Erik, født den 13.-2.-1967 og Niels Henrik, født den
29.-8.-1971.
J.S.V. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1957 fra
sine forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1852, den kan føres tilbage til
omkring 1400-tallet. Der har tidligere været kro og holdt markeder på ejendommen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1882 og løbende restaureret, alle avlsbygningerne er bygget
1939-1988, maskinhuset er fra 1979 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 600 slagtesvin årligt,
desuden er der 12 ammekøer + opdræt af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo, korntørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
ADELVEJ 3, "HEDEGAARD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171624.
JENS MERRILD JENSEN, gårdej
er, født den 7.-1.-1955, søn af
Elise og Kresten Harborg Jen
sen, gift den 5.-8.-1989 med
Ruth Bjerregaard Jakobsen, revi
sor, født den 19.-5.-1956, dat
ter af Inger og Theodor Jakob
sen, Gosmer. Parret har datte
ren Gitte, født den 1.-10.-1988.
J.M.J. har været på Bygholm
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboungdom i Videbæk. Han overtog gården
med første halvdel i 1979 og resten den 1.-8.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.360.000. Areal 37 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1986, avlsbygningerne består af ungdyrstald
og drægtighedsstald fra 1979, ornestald 1982, klimastald 1983 og slagtesvinestald
1989, laden er fra 1962 og maskinhuset 1955, desuden er der 2 gylletanke. Gården dri
ves med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 2.500 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast
medhjælper.
ADELVEJ 4, "DALGÅRD", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172486.
VILLIAM FRØKJÆR DYRVIG, gårdejer, født den 31.-10.-1950, søn af Anne Kathrine
og Jens Peder Dyrvig, Finderup, gift den 23.-4.-1971 med Gurli Hansen, lærer, født
den 17.-4.-1953, datter af Kristine og Peder Sørensen, Trøstrup. Parret har børnene:
Majbritt, født den 1.-11.-1971, Kim, født den 18.-12.-1973, Gina, født den 17.-4.-1980
og Theresa, født den 22.-9.-1982.
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sen for Herborg Skole.
V.F.D. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1977 fra sine far
brødre Jens og Ernst Dyrvig. Går
den blev udstykket fra "Tolsgård"
i 1888, hvor den nuværende ejers
oldefar byggede gården.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal
49 ha., heraf 10 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostal
de 1959, 1977 og 1980, garage og hestestald 1910, maskinhus 1954, lade 1959,
maskinhus 1981 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 106
årskøer, 122 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, halmfyr og anpart i Opsund Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng og 1 skolepige til hjælp,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALBÆKVEJ 1, "NØRGAARD",
NR. FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97-166325.
OLE NIELSEN, gårdejer, født
den 6.-10.-1959, søn af Margit
og Gunnar Nielsen, Nordre Fjelstervang, gift den 7.-8.-1982
med Anna Grethe Sønderby Berterlsen, født den 16.-3.-1958,
datter af Inge Marie og Henning
Bækby Bertelsen, GI. Sogn. Par
ret har børnene: Lillian, født
den 17.-8.-1984, Jakob, født den 3.-5.-1987 og Lars Martin, født den 14.-1.-1990.
A.G.S.B. har været på Midtjyllands Landbrugs- og Husholdningsskole samt Hammerum
Landbrugsskole, hun er uddannet kontrolassistent.
O.N. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Herning Egnens Kontrolforening og overtog gården den 10.-8.-1982 fra sin mor,
forældrene købte den i 1953.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24,9 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, kostald opført 1965, lade 1930 og
maskinhuse 1957 og 1989, desuden er der foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og hvede, desuden er der 0,5 ha. med piletræer, der sælges
stiklinger og materialer til flethegn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 roeoptager med tank, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

ALBÆKVEJ 3, NR. FJELSTER
VANG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-166145.
KURT JENSEN, gårdejer, født
den 19.-8.-1930, søn af Madsine
og Ejnar Jensen, gift den 3.-6.1953 med Rosa Elf rida Jakobsen,
medhjælpende hustru, født den
24.-10.-1928, datter af Mary Kir
stine og Svend Åge Jakobsen.
Parret har børnene: Ruth, født
den 15.-10.-1954, Arne, født den
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3«-12.-1962, Bent, født den 7.-4.-1965 og Erik, født den 7.-9.-1966.
Kurt Jensen overtog gården den 15.-5.-1953 fra Valdemar Jespersen.
Areal 48,5 ha., heraf tilkøbt 43 ha. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført 1920, senere restaureret og tilbygget, kostalden fra 1954 er æn
dret til svineproduktion i 1987, goldsostald opført 1972, farestald 1966, lade 1971 og
maskinhus 1963, desuden er der gylletank og foderhus. Gården drives med en svinepro
duktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. 1 søn er fast
medhjælper. Naboejendommen Albækvej 8 er tilkøbt og jordene er lagt sammen.

ALGADE 14, "GRØNBJERGGAARD", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384025.
KNUD KRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-12.-1916, søn af Else og Jens Kristensen,
Hem, gift den 23.-5.-1964 med Esther Andersen, husmor, født den 20.-1.-1940, datter
af Karen og Anders Andersen, Hee. Parret har børnene: Else, født den 30.-3.-1965,
Karen-Irene, født den 14.-10.-1966, Anne-Grethe, født den 15.-12.-1967 og Jette, født
den 6.-5.-1969.
K.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1953 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., der er frasolgt 2,2 ha. og der er 2 ha. eng. 32
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret, kostald opført 1965 og maskinhus
1976.

ALGADE 69, "OMMELUND", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384242.
OLE BENDTSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1946, søn af Frida og Niels Bendtsen, Tvis,
gift den 5.-12.-1970 med Ellen Katborg, medhjælpende hustru, født den 27.-4.-1947,
datter af Anna og Aksel Katborg, Aulum. Parret har børnene: Tommy, født den
16.-3.-1972, Bjarne, født den 27.-6.-1975, Flemming, født den 8.-2.-1980 og Susanne,
født den 22.-10.-1987.
O.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1970 fra
Thelle Thuesen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der 1 ha. eng og forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1985, kostald og lade er opført 1923 og der er
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægprorduktion på 24 årskøer,
22 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
høst.

ALGADE 72, KÆRGÅRD, 6971 SPJALD, tlf. 97-384090.
FREDE HØJMOSE, gårdejer, født den 30.-9.-1924, søn af Petra og Anders Højmose,
Brejning, gift den 19.-9.-1952 med Signe Tang, medhjælpende hustru, født den
10.-10.-1930, datter af Henrikke og S. Tang, Kærgård. Parret har børnene: Poul, født
den 28.-9.-1954 og Anders, født den 3.-12.-1958.
F.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1952 fra
Arnold Kjærgaard.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 40 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1979, svinestald og lade er opført 1962,
maskinhus 1968 og fyrrummet er fra omkring 1850. Gården drives med en svinepro
duktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise. Der er 2 traktorer, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
ALGADE 74, KÆRGÅRD, 6971 SPJALD, tlf. 97-384038.
HANS ERIK HANSEN, gårdejer, født den 7.-11.-1936, søn af Gudrun og Valdemar Han
sen, Ørnhøj, gift den 26.-5.-1962 med Ingrid Skytte, medhjælpende hustru, født den
7.-12.-1937, datter af Astrid og Niels Skytte, Grønbjerg. Parret har børnene: Karsten,
født den 15.-11.-1963 og Karin, født den 30.-7.-1969.
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Hans Erik Hansen har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
15.-4.-1962 fra Åge Kjærgaard.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1976, sostald og maskinhus er opført 1976,
slagtesvinestald og lade 1935. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer,
der produceres ca. 650 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
ALGADE 75, "KJÆRGÅRD",
KÆRGÅRD, 6971 SPJALD, tlf.
97- 384015.
GRETHE ØSTERGAARD, gårdej
er, født den 12.-4.-1923, datter
af Else og Jens Kristensen, Grøn
bjerg, gift den 11.-11.-1951 med
Arne Østergaard, gårdejer, født
den 12.-11.-1912, søn af Marian
ne og Ole Østergaard, Hem. Par
ret har børnene: Marianne, født
den 16.-12.-1952, Else, født den
20.- 10.-1955, Anna Hedvig,
født den 10.-1.-1957, Ellen Birgitte, født den 1.-7.-1958, Ole, født den 24.-10.-1959 og
Jens, født den 1.-9.-1961.
A.Ø. døde den 20.-6.-1975, han har været på Borris Landbrugsskole og har været sogne
foged. Han overtog gården den 8.-5.-1947 fra sine forældre, han var 4. generation.
Alle ejendomme i området der kaldes "Kjærgaard" er udstykket fra denne ejendom.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 50 ha., heraf 9,5 ha. plantage. Der er bortforpagtet 40
ha.
Stuehuset er opført 1845 og restaureret 1959, kostald, svinestald og lade er opført
1912 og maskinhuset er fra 1955.

ALGADE 76, KÆRGÅRD, 6971
SPJALD, tlf. 97-384005.
ANDERS KRISTENSEN, gårdejer,
født den 24.-12.-1934, søn af Ka
thrine og Laurids Kristensen, Øl
strup, gift den 6.-4.-1960 med
Grethe Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 14.-4.-1935, dat
ter af Kristine og Peder Chr.. Pe
dersen, Idum. Parret har sønnen
Claus, født den 12.-9.-1968.
A.K. er uddannet agronom og
arbejder som revisor. Han over
tog gården den 11.-6.-1966 fra Alfred Larsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1988, kostald opført 1954, svinestald og lade
1969 samt maskinhus 1979. Gårdens besætning er på 14 ammekøer, 14 ungdyr, 7 slagte
kalve og 1 avlstyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri.
ALGADE 77, "ØSTERGAARD", KÆRGÅRD, 6971 SPJALD, tlf. 97-384097.
EGILD ØSTERGAARD SKYTTE, gårdejer, født den 15.-2.-1946, søn af Astrid og Niels
Jensen Skytte, Kjærgård, gift den 18.-12.-1971 med Birgit Kyndesen, medhjælpende
hustru, født den 13.-3.-1948, datter af Ella og Ole Kyndesen, Grønbjerg. Parret har
børnene: Jane, født den 17.-6.-1973 og Henrik, født den 28.-6.-1976.
E.Ø.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1971 fra
sine forældre.
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900.000. Areal 28 ha., heraf 3
ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1930 og re
staureret 1979, kostalde er op
ført 1930 og 1974, lade 1930 og
maskinhus 1977. Gården drives
med en kvægproduktion på 44
årskøer og 50 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og ærter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset.

ASSINGVEJ 2, "AMAGERGAARD",
TROLDHEDE, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-194103.
KRISTIAN MADSEN, landmand,
født den 29.-10.-1915, søn af
Jensine og Peder Madsen, Trold
hede, gift den 29.-10.-1945 med
Karen Grønkjær, født den 5.-10.1926, datter af Ane Sofie og
Ernst Grønkjær, Assing. Parret
har børnene: Ane Sofie, født den
25.-3.-1947, Karl Sigfred, født
den 27.-6.-1948, Svend, født den 12.-2.-1951, Egon Morten, født den 2.-7.-1957 og Ole,
født den 21.-11.-1960.
K.M. har været sognefoged, han har haft en del bestyrelsesposter gennem årene og er
nu tillidsmand på Vestjylland Forsikring. Han overtog gården den 1.-11.-1945 fra sine
forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1913, den blev opført af K.M.'s far
bror, Kristian Madsen. I 1905 skænkede K.M.s bedstefar 0,5 ha. jord, hvorpå kirken
blev opført.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 16 ha., der er frasolgt 4 ha. Desuden er der forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret 1968, kostalden fra 1913 er udvidet i
1953 og restaueret i 1978, svinestald og hønsehus er opført 1957, laden fra 1925 er
restaueret 1978 og maskinhuset er fra 1965. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 1 traktor og 1 tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASSINGVEJ 3, "LYKKEBO",
TROLDHEDE, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97194435.
JENS BJERREGAARD FUTTRUP,
gårdejer, født den 20.-8.-1952,
søn af Ragnhild og Kristian Fut
trup, Skårup, gift den 28.-12.1978 med Esther Marie Kjærgaard, diakon, født den 22.-9.1953, datter af Gundhild og Jens
Kjærgaard, Kongsted. Parret har
børnene: Lars, født den 22.-12.1979, Søren, født den 13.-5.-1982, Anders, født den 20.-1.-1987 og Inger, født den
3.-11.-1988.
J.B.T. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i skolebestyrelsen ved Skjern
Å Skolen. Han overtog gården den 5.-1.-1979 fra Peder S. Mortensen.
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gården Kirkegade 22 på ca. 22 ha. og desuden er der forpagtet 22 ha.
Det gamle stuehus er fra 1939 og der er opført et nyt i 1986. Gården er bygget i
1939, prisen var dengang kr. 11.400. Farestald opført 1979, slagtesvinestalden fra 1981
er tilbygget i 1982, klimastald opført 1985, maskinhus 1989, der er gastæt silo,
gylletank og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 130 MS-søer, der
sælges ca. 500 smågrise og 2.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehus og stalde. På gården er 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng
til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BAKKEVEJ 3, "BÆKGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97171301.
LAURIDS RØNNOW ANDERSEN,
gårdejer, født den 8.-9.-1931,
søn af Bertha og Anton Ander
sen, Fastrup, gift den 29.-10.-1953
med Signe Pedersen, dagplejemor,
født den 1.-4.-1933, datter af
Jenny og Vilhelm Pedersen, Fa
strup. Parret har børnene: Sol
vejg, født den 7.-8.-1954, Bente,
født den 12.-7.-1956, Birthe,
født den 13.-4.-1959, Preben, født den 25.-8.-1960, Jørgen, født den 1.-1.-1964, tvil
lingerne Jan og Kim, født den 6.-1.-1966 og Grete, født den 23.-11.-1972.
L.R.A. er lokalkonsulent for Top Danmark, han har været på Haslev Landbrugsskole og
overtog gården den 1.-11.-1953 fra Eli Christensen. Den har hørt under "Lundenæs".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 23 ha., heraf 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1956, maskinhus 1963 og svinestald 1970. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BAKKEVEJ 4, "HØJVANG", HER
BORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97172149.
PEDER SØNDERGAARD, gårde
jer, født den 17.-2.-1945, søn af
Agnes og Kristian Søndergaard,
Herborg, gift den 15.-7.-1977
med Esther Andreasen, medhjæl
pende hustru, født den 23.-12.-1946,
datter af Kirstine (Stinne) og Sigvald Andreasen, Skygge. Parret
har børnene: Lene, født 19.-8.1978 og Kristian, født den 24.-5.1984.
P.S. overtog gården i august 1972 fra sine forældre, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928, tilbygget og moderniseret i 1980, kostald og lade er opført
1928, løsdriftstald 1972, maskinhus 1976 og der er indendørs køresilo samt gylletank.
Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 60 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
BAKKEVEJ 5, HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172138.
THOMAS LARSEN, gårdejer, født den 12.-6.-1927, søn af Mariane og Niels Klemmen
sen Larsen, Solsø, gift den 17.-10.-1953 med Lilly Jensen, hjemmehjælper, født den

-52427.-4.-1933, datter af Thyra Ka
milla og Anthon Jensen, Lund
gård Mark. Parret har børnene:
Niels Anthon, født den 19.-1.-1954,
Kurt, født den 8.-6.-1955, Søren
Kristian, født den 15.-9.-1970 og
Arne, født den 24.-12.-1971.
Thomas Larsen overtog gården
den 1.-10.-1953 fra Laust Laur
sen. Gården kan føres tilbage til
før 1900.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10
ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret 1967, kostald opført 1910, lade 1938
og maskinhus 1961. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 9 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

BILRINGVEJ 4, "BILRING", BILRING,
6971 SPJALD.
NIELS NÆSGAARD SCHMIDT, gårdejer,
født den 5.-3.-1940, søn af Marie Elisa
beth og Johannes Schmidt, gift den 12.7.-1966 med Anne Margrethe Kjærgaard,
medhjælpende hustru, født den 1.-3.1946, datter af Petra og Erik Kjærgaard,
Finderup. Parret har børnene: Elsebeth,
født den 8.-7.-1970, Bodil, født den
27.-8.-1972 og John, født den 31.-7.1976.
N.N.S. har været på Bygholm Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-4.1966 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1846.
Ejendomsskyld 2.270.000. Areal 70 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1976, kostald og spaltestald fra 1966 og 1972
er ændret til kølerum og tørreri i 1984, svinestalden fra 1912 er ændret til varmebe
handling af stikløg i 1988, laderne fra 1912 og 1972, sidstnævnte er ændret til tørreri
og maskinhuset er fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, ærter, frøgræs, frenavlshavre, stikløg og spiseløg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, specialmaskiner til løgavl, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

BINDESBØLVEJ 2, "HØJVANG", SANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381109.
NIELS BJERRUM KRISTIANSEN, gårdejer, født den 27.-1.-1934, søn af Karoline
Bjerrum og Simon Henrik Kristiansen.
N.B.K. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1958
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36,2 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1983, kostald og lade er opført 1969, ungdyr
stald 1930 og maskinhus 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 80
ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1
vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 deltids
medhjælper og maskinstation bruges til høst.
B1NDESBØLVEJ 3, "ØSTER SANDBÆK", SANDBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171516.
TAGE NIELSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1936, søn af Johanne Kirstine og Johannes
Nielsen, gift den 2.-12.-1952 med Henny Esther Kjeldahl, medhjælpende hustru, født
den 8.-5.-1935, datter af Maja og Hans Kjeldahl, Abildå. Parret har datteren Jette,
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T.N. er handelsmand. Han overtog gården den 5.-1.-1965 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 40,1 ha., heraf 1 ha. eng og 4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1974, kostald og lade er opført 1930, ma
skinhus 1979, staklade 1962 og 1974. Gården drives med en slagtekalveproduktion på
55 stk. af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
BINDESBØLVEJ 5, RANDBÆK,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171525.
LEIF GRAVERSEN, gårdejer,
født den 25.-2.-1935, søn af
Minna og Gravers Graversen,
gift den 6.10.-1962 med Jytte
Hansen, medhjælpende hustru,
født de 29.- 7.-1944, datter af
Nette og Peter Søndergaard Han
sen, Vesterbæk. Parret har bør
nene: Karen, født den 24.-4.1963 og Bent, født den 11.-2.1970.
L.G. har været på Hillerød Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra sine
forældre, som byggede den.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1989, kostald opført 1930, ungdyrstald 1975,
svinestald 1970, lade 1955 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion
på 28 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 350
slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, varm og kold lufts
tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.

BINDESBØLVEJ 7, RANDBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-384171.
LAURITS MOSEGAARD, gårdejer, omtales under Abildåvej 8 i Trehøje Kommune.
L.M. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Anders Sønderby.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1930 og
maskinhuset er fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter og korn. Gården drives sammen med Abildåvej 8 i Trehøje Kommune.
BIRKELUNDVEJ 2, "GRØNAGERGÅRD", VORGOD ØSTERBY,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166035.
JOHANNES MOSEKJÆR KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 22.-7.1933, søn af Sørine og Peder Mosekjær Kristensen, Abildå, gift
den 10.-12.-1959 med Grete Kri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 5.-11.-1937, datter af
Erna og Søren Kristensen, Sønderbjerg. Parret har børnene: Ove,
født den 4.-1.-1963, Bent, født
den 10.-4.-1966 og Jørn, født den 3.-2.-1968.
J.M.K. har været på Hammerum Landbrugsskole og har været medlem af mejeribe
styrelsen samt skolenævnet. Han overtog gården den 13.-11.-1959 fra Erik Hammels
vang Lauridsen. Ved købet i 1959 var ejendomsvurderingen 44.000.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33,6 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 1 ha. er tilplantet med
juletræer.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange, alle udhusene nedbrænd
te i 1938 og blev genopført med kostald og lade, halmhuset er fra 1968, gammelt
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er der indendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der
produceres ca. 160 slagtesvin, desuden er der 40 Chinchillaer og 80 unger. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps , frøgræs, korn og juletræer. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BIRKELUNDVEJ 3, "BIRKELUND",
VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-175338.
JENS OXVIG JENSEN, gårdejer,
født den 24.-4.-1937, søn af Ka
ren og Morten Jensen, Gadbjerg,
gift den 30.-3.-1963 med Karoli
ne Jensen, født den 19.-5.-1941
datter af Karen Kresten Påbøl
Jensen, Gadbjerg. Parret har
børnene: Irma, født den 7.-7.-1963,
Morten, født den 12.-12.-1965 og Kurt, født den 8.-8.-1969.
J.O.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1972 fra
Aage Søndergård.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 86,3 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 1,5 ha. med
juletræer.
Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret, sostalden fra 1965 er ombygget til
slagtesvin i 1985, slagtesvinestalden fra 1965 er renoveret i 1985, maskinhuset fra
1965 er ombygget til slagtesvin i 1987, laden fra 1965 er ombygget i 1989, maskinhus
opført 1978 og der gastæt køresilo, foderhus og gylletank. Gården drives med en
SPF-slagtesvineproduktion på ca. 5.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, pillegræs og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker samt fuldauto
matisk fodring ved slagtesvinene. På gården er 1 fast medhjælper og der er 1 sko
ledreng til hjælp.

BIRKELUNDVEJ 4, VORGOD
ØSTERBY, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175196.
GERT BENDTSEN, gårdejer, født
den 14.-3.-1939, søn af Olga og
Peder Bendtsen, Vorgod, gift den
11.-3.-1966 med Jytte Bjerg Niel
sen, husmor, født den 25.-1.-1941,
datter af Elise og Laurids Bjerg
Nielsen, Fjelstervang. Parret har
børnene: Peder, født den 29.-8.1972, Tina, født den 21.-3.-1974
og Brian, født den 2.-12.-1978.
G.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1966 fra sine
forældre, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf 10 ha. eng og tørvemose.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, avlsbygninger nedbrændte i 1962
og blev genopført med kostald og lade, maskinhuset er fra 1974. Gården drives med
en kvægproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er
der en ammekobesætning på 15 ammekøer, 5 ungdyr og 7 slagtekalve, det er Charolais
krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm lufts tørreri. Børnene
hjælper til på gården.
BIRKELUNDVEJ 8, "MOSEGAARD", VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175153.
BENT KNUDSEN, gårdejer, født den 19.-10.-1968, søn af Ruth og Sigfred Knudsen,
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Vorgod Østerby.
Bent Knudsen har været på Bor
ris og Hammerum landbrugssko
ler. Han overtog gården den 1.4.-1989 fra sine forældre, som
købte den i 1961.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
45,6 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha.
på Birkelundvej 5. Desuden er
der forpagtet 3,4 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostal
den fra 1938 er restaureret og
tilbygget ungdyrstald i 1973,
hvor der også blev bygget lade, maskinhus opført 1976, desuden er der garage, hønse
hus, foderhus, gylletank og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, hvede, rug og byg. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BIRKELUNDVEJ 10, KARLSMOSE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175141.
MIKAEL KRISTIAN LARSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1954, søn af Mirja og Harald
Larsen, Egeris, gift den 9.-1.-1985 med Anna Marie Laursen, hjemmehjælper, født den
27.-9.-1949, datter af Johanne og Christian Laursen, Ørnhøj. Parret har børnene:
Kirsten, født den 27.-1.-1972 og Helle, født den 18.-5.-1973.
M.K.L. har været på Järna Gartner- og Landbrugsskole samt på Borris og Hammerum
landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-5.-1980 fra sine forældre, som købte den i
1952.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha., der er 0,5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1966, kostald, lade og maskinhus 1980 og kartoffelhus 1978.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af
racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug og byg. Der er 2
traktorer og 2 markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Karlsmosevej 6.
BIRKMOSEVEJ 1, HERBORG,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171638.
GEORG POULSEN, gårdejer,
født den 20.-2.-1958, . søn af
Astrid og Holger Poulsen, Her
borg.
G.P. har været på Borris og Ri
ber Kjærgård landbrugsskoler.
Han overtog gården den 31.-12.1980 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, som kom i slægtens eje i
1895.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30 ha., der er tilkøbt 8 ha. som ikke er med i vur
deringen. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1961, kostald 1956, ungdyrstald 1977, hønsehuset fra 1955 er
ombygget til garage, lade opført 1900, maskinhus 1955 og der er indendørs køresiloer,
roehus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 80 ungdyr
og 55 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

BIRKMOSEVEJ 3, HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171703.
NIELS JENSEN, gårdejer, født den 8.-7.-1942, søn af Petra og Hans Peder Jensen,
Herborg, gift den 28.-1.-1984 med Tove Aaskov Jensen, lærer, født den 8.-12.-1950,
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datter af Willamine (Willa) og
Sigurd Jensen, Toftlund. Parret
har børnene: Helle, født den 30.6.-1984, Heidi, født den 19.-11.1985 og Peter, født den 13.-11.1989.
Niels Jensen har været på Lade
lund Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-4.-1971 fra
sine forældre. Gården har været
i slægtens eje siden 1848.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 28
ha., heraf 4 ha. eng og 1,5 ha.
skov.
Stuehuset er opført 1911, kostald 1946, svinestalden fra 1929 er ombygget til kalve
stald, lade opført 1905, maskinhuse 1955 og 1975. Gården drives med en kvægproduk
tion på 18 årskøer og 42 stk. opdræt af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BIRKMOSEVEJ 7, "BIRKMOSE
GÅRD", HERBORG, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171376.
JENS SØNDERGAARD BIRKMO
SE, gårdejer, født den 5.-8.-1935,
søn af Marie og Jens Søndergaard
Birkmose, Herborg, gift den 9.11.-1961 med Gertrud Lambertsen, medhjælpende hustru, født
den 19.-2.-1939, datter af Emma
og Kristian Lambertsen, Brøndum.
Parret har børnene: Kristian,
født den 29.-10.-1962, Torkild,
født den 23.-1.-1965, Gunhild, født den 8.-2.-1969 og Maria, født den 7.-3.-1974.
J.S.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1970 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedste
faderen i 1883.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er ca. 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1969, kostalden fra 1935 er inderettet til småkalve, ungdyrstald
opført 1973, svinestalden fra 1929 benyttes til andre formål, løsdriftstald opført 1979,
lade 1883, maskinhus 1965 og lagerhal 1990, desuden er der gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo,
varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BIRKMOSEVEJ 9, "GAMMEL
BIRKMOSEGÅRD", HERBORG,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171233.
IVAN BIRK MOSE, gårdejer, født
den 9.-1.-1958, søn af Nanna og
Thorvald Birkmose, Herborg, gift
den 14.-5.-1983 med Edith Kyndesen, murer, født den 29.-4.-1959,
datter af Emma og Jens Sønder
gaard Kyndesen, Spjald.
I.B. har været på Borris og Læ
gård landbrugsskoler, han driver
lidt maskinstation og overtog
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de ejer er 6. generation på gården, som fra 1597 til 1790 hørte under "Lundenæs".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 68 ha., heraf 15 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1868 og løbende restaureret, kostald opført 1952, svinestald om
kring 1948 og lade 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 gummeiged, 1 kalk
vogn, tårnsilo og varm lufts tørreri.
BIRKMOSEVEJ 11, "HØJGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171322.
SVEND AAGE MADSEN, halbe
styrer, født den 12.-4.-1938, søn
af Sigrid og Arnold Madsen,
Hvam, gift den 8.-9.-1960 med
Ellen Sønderskov Lisby, køkken
leder, født den 9.-8.-1936, dat
ter af Karen og Ernst Lisby,
Fjaltring. Parret har børnene:
Susanne, født den 10.-7.-1960 og Olav, født den 15.-8.-1961. S.AA.M. overtog gården
den 1.-7.-1982 fra Poul Viftrup Nielsen. Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 54 ha., heraf
tilkøbt 24 ha., der er 2 ha., en del af Herborg Bakker.
Stuehuset er opført 1942, kostalde fra 1926 og 1947 er ombygget i 1989, ungdyrstald
opført 1988, laden fra 1947 er ombygget i 1989, maskinhuset er fra 1947 og foderla
den 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer + 20 stk. opdræt af ra
cen SDM, desuden er er den ammekobesætning på 25 ammekøer og 65 stk. opdræt af
racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1
vandingsmaskine. På gården er 1 fast fodermester og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
BIRKMOSEVEJ 13, HERBORG,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171168.
JAKOB HANSEN, gårdejer, født
den 16.-6.-1953, søn af Kathrine
og Aksel Hansen, Herborg, gift
den 1.-10.-1983 med Marianna
Rasmussen, kontorassistent, født
den 16.-4.-1947, datter af Frida
og Peder Rasmussen, Malling.
Parret har børnene: Kamilla,
født den 11.-5.-1983 og Maibrit,
født den 14.-8.-1984. J.H. overtog gården den 1.-1.-1982 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som er udstykket fra "Højgård". Ejendommen ned
brændte i 1927. Ejendomsskyld 420.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1927 og løbende moderniseret, kostald opført 1927, hestestald og
hønsehus 1955 samt maskinhus 1962. Gården har en mindre kalvebesætning. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
BJERREVEJ 50, FJELSTERVANG,
7400 HERNING, tlf. 97-166194.
SVEND ERIK ANDERSEN, land
mand og specialarbejder, født
den 15.-10.-1944, søn af Mette
Kirstine og Anton Andersen, gift
den 14.-11.-1964 med Bodil Ma
rie Nielsen, tekstilarbejder, født
den 9.-3.-1945, datter af Anna
og Jens Nielsen. Parret har bør
nene: Conny, født den 16.-5.-
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den 9.-6.-1975. S.E.A. overtog gården den 15.-2.-1970 fra Niels Pedersen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 3 ha. og der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1978, kostald opført 1917 og maskinhus 1987.
Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 5 slagtekalve af blandet race. Der er 2 trak
torer og 1 Stokerfyr.
BJØRSLEVVEJ 6, "HEDEGAARD"
BJØRSLEV, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-194271.
MARIUS BÆKGÅRD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1948,
søn af Maja og Niels Christen
sen, Fjelstervang, gift d. 27.-5.1972 med Mette Troelsen, født
den 8.-8.-1951, datter af Nina
og Chresten Troelsen, Fjelster
vang. Parret har børnene: Hen
rik, født den 6.-7.-1973, Lasse, født den 2.-6.-1975, Louise, født den 11.-8.-1978 og
Niels, født den 30.-12.-1984. M.B.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 15.-3.-1972 fra Arne Nielsen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 46
ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 6 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og gennemrestaureret 1979, kostalden fra 1918 er ombygget
til sostald i 1986, spaltestalden fra 1974 er ombygget til slagtesvin i 1987, hvor der
også blev bygget klimastald og farestald, laden er fra 1918, maskinhus 1977, roehuset
er fra 1977 er ombygget til slagtesvin i 1987, desuden er der gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100 SPF-årssøer, der produceres ca. 2.200 slagtesvin årligt,
desuden er der 3 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kold
lufts tørreri samt fuldautomatisk fodring og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJØRSLEVVEJ 10, "SKOVLUND",
BJØRSLEV, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-194137.
BERTEL JENSEN, gårdejer, født
den 7.-4.-1946, søn af Mary og
Jens Peder Jensen, Troldhede,
gift den 14.-3.-1971 med Grethe
Jacobsen, direktrice, født den
28.-11.-1944, datter af Gudrun
og August Jacobsen, Assing. Par
ret har børnene: Marianne, født
den 10.-9.-1971 og Lisbeth, født den 18.-8.-1974. B.J. har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1971 fra forældrene, som købte den i 1945.
Areal 75 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 3 ha. skov. Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret, kostalden fra 1920 er tilbygget flere
gange, senest i 1989, spaltestald opført 1975, svinestald 1971, lade og maskinhus 1980
og der er gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 75 ammekøer, 60 ung
dyr og 40 slagtekalve af racerne Limousine og Limousine krydsninger. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, havre, rajgræs, spinat, kommen, have lupiner, purløg
og dild. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 briketanlæg, plan
silo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BJØRSLEVVEJ 11, "BAKKELY", BJØRSLEV, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-194195.
KENN JENSEN, minkfarmer, født den 27.-3.-1961, søn af Mette og Ejvind Jensen,
Bjørslev, gift den 2.-6.-1990 med Gitte Knudsen, født den 5.-10.-1964, datter af Ida
og Hans Anton Knudsen, Brørup.
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in i Nr. Vium. Han overtog går
den den 15.-3.-1981 fra sine for
ældre, som købte den i 1980.
Bakkely's ejendomsskyld er på
750.000. Areal 22 ha., der er
bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1920, restau
reret og udvidet senest i 1989,
kostalden fra 1920 er udvidet og
ombygget til pelsrum i 1989, la
de er opført 1940 og der er 2
stk. 3-rækket minkhaller. Gården drives som minkfarm med en bestand på 320 avls
tæver, desuden er der 3 ammekøer af racen Charolais. Der er 1 traktor og 1 mark
vandingsanlæg. En del af jorden er udlejet til grusgravning.
BJØRSLEVVEJ 12, "NØRRE
BJØRSLEV", BJØRSLEV, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-191735.
CHRISTIAN BRØGGER SØREN
SEN, gårdejer, født den 25.-12.1952, søn af Hanne og Tage Sø
rensen, Vorgod, gift d. 6.-8.-1977
med Hanne Jensen, smørrebrøds
jomfru, født den 22.-6.-1958, dat
ter af Edith og Hans Jensen,
Bjørslev. Parret har sønnen Den
nis, født den 12.-5.-1986.
C.B.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1977
fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje fra omkring 1919.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48 ha., heraf 14 ha. eng og skov. Der er forpagtet
19,5 ha.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret, kostald opført 1977, ungdyrstalden er
restaureret i 1984, hvor der også blev bygget lade, maskinhus og roehus. Gården
drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri, træfyr og anparter i Rishøj Vindkraft.
På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BJØRSLEVVEJ 17, BJØRSLEV,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191098.
VAGNER PEDERSEN, landmand,
født d. 27.-7.-1911, søn af Mette
og Rasmus Hansen Pedersen, Gre
ne, gift den 3.-9.-1939 med Meta
Hansine Mortensen, født den 26.5.-1917, datter af Matte Katrine
og Hans Daniel Mortensen, Holleskov. Parret har børnene: Vita,
født den 27.-2.-1942, Inga, født
den 10.-2.-1944, Agnes, født den
6.-3.-1947, Reimar, født den 15.-1.-1950, Herluf, født den 29.-11.-1952, Bente, født
den 23.-11.-1956 og Anette, født den 23.-11.-1962.
V.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 24.-4.-1948 fra
Karl Kristensen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1961, kostald og svinestald 1954, hønsehus 1952, lade 1954 og
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Planteproduktionens salgsafgrøder er havre og byg. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

BJØRSLEVVEJ 19, "STENTOFT",
FJELSTRUP, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-191253.
LARS LEO ANDERSEN, land
mand, født den 30.-3.-1936, søn
af Jenny og Jens Christian An
dersen, Fjerritslev, gift den 25.9.-1959 med Henny Kjærsgaard
Madsen, født den 20.-4.-1938,
datter af Cecilie og Gregers
Madsen. Parret har børnene:
Flemming, født den 10.-2.-1961,
Birger, født den 19.-6.-1963,
Brian, født den 30.-5.-1969 og Johnny, født den 18.-2.-1972.
L.L.A. overtog gården den 1.-4.-1959, da den blev udstykket fra Fjelstrup Hede.
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. beliggende Fjelstrupvej
9. Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1959, restaureret og tilbygget i 1971, kostalden fra 1959 er om
bygget til slagtesvinestald i 1984, fedestald opført 1962, svinestalde 1976 og 1978,
maskinhus 1986 og der er gylletank. Gården drives med en SPF-slagtesvineproduktion
på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri samt
automatisk fodring ved slagtesvinene. Der drives lidt maskinstation fra gården, som
drives sammen med Troldhedevej 3.

BORRISVEJ 19, "SKOVVANG",
BORRIS ØSTERLAND, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-194224.
ERLING MARTIN AHLER, gård
ejer, født den 24.-12.-1945, søn
af Nelly og Mads Johannes Ahler, Knudmose, gift den 26.-12.-1970
med Elise Marie Rasmussen, pæ
dagog, født den 29.-12.-1947, dat
ter af Johanne Kirstine og Ras
mus Aage Rasmussen, Søndersø.
Parret har børnene: Janne, født
den 14.-9.-1972, Juliet, født den
6.-7.-1975, Ole, født den 4.-5.-1977, Helle, født den 26.-7.-1979 og Ib, født den
20.-1.-1981.
E.M.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-10.-1970 fra
Johannes Evald Pedersen. Gården kan føres tilbage til 1842, hvor der blev optaget lån
på kr. 98,18 i Danmarks National Bank samt et andet lån på kr. 40,66 samme sted.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 31,2 ha.
Stuehuset er opført 1941 og senere restaureret, kostalden fra 1923 er udvidet i 1954,
svinestalden fra 1964 er tilbygget kostalden, laden er fra 1923 og maskinhuset om
kring 1900. Gårdens besætning er på 2 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, maltbyg, hø og træ. Der 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
BREJNINGGÅRDSVEJ 14, "BRÆNDERIGAARDEN", BREJNING, 6971 SPJALD,
ARNE LUND THOMSEN, gårdejer, omtales under Vantingvej 4.
A.L.T. overtog gården den 1.-8.-1984 fra Aksel Knudsen.
Areal 98 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 7 ha. marginaljord.
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1930 og maskinhuset fra 1850 er restaureret 1975, der er gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 1 halmfyr, gården drives sammen med "Vantinggård", Vantingvej 4.

BREJNINGGÅRDSVEJ 18, "HOUGAARD", OPSUND, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-381485.
HARTVIG THOMSEN, gårdejer,
født den 8.-3.-1945, søn af Betty
og Johannes Thomsen, Hjørring,
gift den 26.-6.-1971 med Metha
Johansen, medhjælpende hustru,
født den 3.-8.-1947, datter af
Jenny og Berthel Johansen. Par
ret har børnene: Leif, født den
22.-2.-1973, Ole, født den 23.11.-1975 og Inger, født den 13.-5.-1978. M.J. er medlem af skolenævnet.
H.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1971 fra
sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha.,heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1981, kostalde er opført 1961, 1978 og 1988,
svinestald og lade 1933 og maskinhus 1978, der er indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 63 ungdyr af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion påå 100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset, desuden er der
anparter i et vindmøllelaug.
BREJNINGGÅRDSVEJ 19, "NØRREGAARD", OPSUND, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-381207.
THOMAS MOSE LAURIDSEN,
gårdejer, født den 7.-5.-1962, søn
af Anna og Peder Kristian Laurid
sen, gift den 9.-7.-1983 med Gre
the Nøhr, bankassistent, født den
27.-5.-1962, datter af Lydia og
Harald Nøhr, Holmsland. Parret
har børnene: Louise, født den 23.1.-1987 og Martin, født den 25.12.-1988.
T.M.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1989
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 41,4 ha. og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1975, kostald opført 1953, lader 1928 og 1952
samt maskinhuse 1970 og 1979, desuden er der foderhus, gylle tank og udendørs køre
silo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper.

BREJNINGGÅRDSVEJ 20, "VESTERGAARD", OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97381737.
ANDERS VESTERBÆK ANDERSEN, gårdejer, født den 23.-5.-1957, søn af Cecilie og
Jens Christian Andersen, gift den 8.-8.-1981 med Anna Troelsen, medhjælpende hustru,
født den 9.-11.-1957, datter af Thora og Jens Troelsen, Fjelstervang. Parret har
børnene: Per, født den 14.-5.-1982 og Anette, født den 27.-1.-1984.
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på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-3.1980 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
40 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der
er 2 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og re
staureret 1983, kostald og lade
er opført 1954, kalvestald 1929
og maskinhus 1983, der er inden
dørs køresilo, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, der bruges staldvarme til opvarmning af stue
huset og der er anparter i et vindmøllelaug. På gården er 1 skoledreng til hjælp på
deltid og der bruges maskinstation til høst.

BREJNINGGÅRDSVEJ 24,
OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97381238.
JENS MARTIN LØNBORG MOR
TENSEN, gårdejer, født den 11.4.-1946, søn af Metha og Niels
Kjærgaard Mortensen, gift den
25.-8.-1973 med Tove Straasø
Kjær, medhjælpende hustru, født
den 4.-2.-1954, datter af Astrid
og Ole Straasø Kjær, Randbæk.
Parret har børnene: Birthe, født
den 21.-9.-1980 og Niels Ole, født den 7.-3.-1983.
J.M.L.M. overtog gården den 11.-6.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24,5 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1977, kostald opført 1949, lade og foderhus
1986, maskinhus 1975 og der er inden- og udendørs køresilo samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
BREJNINGVEJ 15, "HØJAGER",
BREJNING, 6971 SPJALD, tlf.
97-381329.
ERLING HØJAGER NIELSEN,
gårdejer, født den 13.-11.-1933,
søn af Karen Kristine og Alfred
Nielsen, gift den 21.-2.-1960
med Mette Marie Christensen,
medhjælpende hustru, født den
24.1.-1939, datter af Maren Kri
stensen. Parret har børnene:
Svend, født den 22.-5.-1960,
Lisbeth, født den 29.-9.-1961, Orla, født den 3.-11.-1962 og Alfred, født den
5.-10.-1964.
E.H.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Desuden er der forpagtet
15,4 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1983, kostald og lade er opført 1930, spalte
stald og maskinhus 1979, foderhus 1985 og der er indendørs køresilo samt gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 roeoptager, 1 gyllevogn, gastæt kornsilo,
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vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 roeoptager, 1 gyllevogn, gastæt kornsilo,
varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. 1 søn
er fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.

BREJNINGVEJ 17, "TINGGAARD", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381287.
ALF STORBJERG, gårdejer, født den 23.-1.-1935, søn af Marie og Niels Storbjerg,
Ådum, gift den 23.-4.-1961 med Krista Nørby, organist, født den 12.-2.-1937, datter
af Marie og Peder Nørby, Mejrup. Parret har børnene: Niels Peder, født den 4.-9.1962, Inge Marie, født den 27.-9.-1965, Marianne, født den 5.-11.-1970 og Henriette,
født den 11.-2.-1975.
A.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af skolenævnet. Han
overtog gården den 25.-3.-1961 fra Evald Højgaard.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1973, kostald opført 1935, spaltestald 1975,
lade 1983 og maskinhus 1974, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine,
gastæt tårnsilo, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er andel i
et vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.
BREJNINGVEJ 21, BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381046.
ELI SØGAARD JENSEN, gårdejer, født den 1.-1.-1947, søn af Edith og Ejnar Jensen,
Hee, gift den 9.-7.-1983 med Marianne Sørensen, gårdejer, født den 16.-4.-1960,
datter af Edith og Thorvald Sørensen, Grønbjerg. Parret har børnene: Torben, født den
13.-2.-1981 og Mona, født den 22.-5.-1983.
E.S.J. er lastbilvognmand. Han overtog gården den 25.-11.-1988 fra Svend Astrup.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 3,2 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1989, kostald opført 1960 og maskinhus 1978.
Gårdens besætning er på 3 hopper + opdræt af racen Oldenborg.
BREJNINGVEJ 25, BREJNING,
6971 SPJALD, tlf. 97-381967.
EGON HANGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født den 11.-7.-1945,
søn af Helga og Harald Hangaard
Andersen, Fredsø, gift den 29.9.-1973 med Mette Kristensen,
laborant, født den 15.-8.-1953,
datter af Johanne og Johannes
Kristensen, Erslev. Parret har
børnene: Martin, født den l.-l.1975 og Marie, født den 2.-4.1977.
E.H.A. overtog gården den 1.-10.-1983 fra Anker Rudmose Pedersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1987, kostald opført 1937, svinestalde 1968 og
1973, staklade 1966, maskinhus 1977 og der er gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 100 årssøer, der sæslges ca. 1.800 smågrise og 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer og halm
fyr. Maskinstation bruges til høst.

BREJNINGVEJ 27, "SØNDERVANG", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381876.
ARNE HØJ NORDESTGAARD, gårdejer, født den 12.-3.-1961, søn af Ane Marie og
Knud Nordestgaard, Ølstrup,, gift den 17.-5.-1986 med Birgit Rindom, hjemmehjælper,
født den 6.-10.-1962, datter af Vera og Anton Rindom, Hee.
A.H.N. er lagerarbejder, han har været på Borris Landbrugsskole og overtog gården
den 1.-6.-1985 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 13,8 ha.
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"Søndervang"s stuehus er opført
1951 og restaureret 1986, kostald,
svinestald, lade og maskinhus er
fra 1951. Gårdens besætning er
på 2 årssøer, der produceres ca.
350 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og pillegræs. Der er 1
traktor, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt anparter i et
vindmøllelaug. Maskinstation bru
ges til høst.

BRE3NINGVE3 44, BRE3NING, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381318.
NIELS LAURITZ ANDERSEN, gårdejer, født den 13.-12.-1921, søn af Astrid og Osvald
Andersen, Stadil, gift den 25.-5.-1946 med Dagny Kirkegaard, medhjælpende hustru,
født den 8.-10.-1918, datter af 3ensigne og Anton Andersen Kirkegaard, No. Parret
har børnene: Kirstine, født den 15.-9.-1946, Ellen, født den 11.-4.-1948, Anton, født
den 18.-10.-1949, Poul, født den 16.-6.-1952, Maja, født den 23.-4.-1957 og Lilli, født
den 20.-2.-1960.
N.L.A. overtog gården den 1.-6.-1966 fra Georg Hansen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 2,4 ha.
Stuehuset er opført 1840 og restaureret 1930, kostald og lade er opført 1938 samt
maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 11 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker.
BRE3NINGVE3 46, "KILDEGAARDEN", BRE3NING, 6971 SP3ALD,
tlf. 97-381267.
KRISTIAN ZINK, gårdejer, født
den 7.-5.-1934, søn af Marie Han
sine Zink og Morten Kristian Mor
tensen, Sdr. Vium, gift den 30.10.-1957 med Ella 3ensen, rengø
ringsassistent, født den 13.-7.1936, datter af Marie og Kristian
3ensen. Parret har børnene: Hel
le Marie, født den 11.-2.-1962,
Anni, født den 18.-1.-1969 og Kennet, født den 29.-12.-1973.
K.Z. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården i forpagtning i 1957
og købte den den 1.-11.-1962 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er frasolgt 5 ha., 1,5
ha. er grusgrav.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1989, kostald, lade og maskinhus er opført
1926 og staklade 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 16 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og tårnsilo.

BUSKBANKEVE3 1, "TOTMOSE
GÅRD", NØRRE F3ELSTERVANG,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166146.
GUNNER S. 3ENSEN, gårdejer,
født den 10.-3.-1931, søn af Fri
da og Christian 3ensen, gift den
13-.5.-1954 med Else Thalund
Madsen, medhjælpende hustru,
født den 5.-3.-1931, datter af
Bertha og Mads Thalund Madsen.
Parret har børnene: Svenning,
født den 19.-10.-1955, Karsten,
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G.S.J. arbejder som altmuligmand og har været på Malling Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-5.-1954 fra Adolf Gregersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Desuden er der lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1931 og senere restaureret, kostalden fra 1967 er ombygget i
1976, hvor der også blev bygget maskinhus, laden er fra 1962 og der er gylletank.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og
raps. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri.

BÆKDALVEJ 12, "VIRKELYST", RIMMERHUS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175160.
ANDREAS LØNNE NIELSEN, gårdejer, født den 5.-2.-1926, søn af Agnes og Sigurd
Nielsen, gift den 25.-7.-1954 med Mary Thaysen, medhjælpende hustru, født den
13.-11.-1930, datter af Kirstine og Anton Thaysen Christensen. Parret har børnene:
Agnes, født den 12.-1.-1956, Sigurd, født den 17.-3.-1957 og Kai, født den 13.-6.-1964.
A.L.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1959 fra
Kristian Engelbregt.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 36 ha., heraf 2 ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975, kostalden fra 1910 er ombygget til svinestald i 1962, svinestald og lade er opført 1910, kartoffelhus og maskinhus 1973.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, byg, hvede,
rug, raps, ærter og havre. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffelsorterer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
træfyr.

BÆKDALVEJ 13, RIMMERHUS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175251.
POUL LINDEKILDE, gårdejer, født den 22.-4.-1930, søn af Agnes og Hans Lindekilde,
gift den 12.-5.-1962 med Anna Bay, deltids syerske, født den 8.-9.-1936, datter af
Karen og Laurids Bay. Parret har børnene: John, født den 16.-6.-1963, Bente, født den
14.-4.-1965 og Hans, født den 7.-4.-1970.
P.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1969 fra
Harald Clausen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha. beplant
ning.
Stuehuset er opført 1938 og senere restaureret, kostalden fra 1938 er ændret til
fravænningsstald og goldsostald, farestald og slagtesvinestald er opført 1973, maskin
hus 1977 og der er 2 lader. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der
produceres ca. 1.450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, kartof
ler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
BÆKDALVEJ 17, "MOSEGÅRD", RIMMERHUS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175523.
HANS FRØLUND THOMSEN, landmand, født den 13.-5.-1932, søn af Hansine og Knud
Thomsen, gift den 6.-6.-1959 med Jenny Bækhøj Jensen, husmor, født den 14.-10.1938, datter af Elisabeth Laursen og Jørgen Haugaard Jensen. Parret har børnene:
Inger-Marie, født den 25.-12.-1960, Birgit, født den 28.-9.-1963 og Bent, født den
17.-12.-1966.
H.F.T. overtog gården den 1.-4.-1959 fra Niels Kr. Kristensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,6 ha. eng. Jorden
er udlejet.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1979, kostald og lade er opført 1932, laden er
tilbygget i 1952. På gården er 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

BÆKDALVEJ 23, "GRAUGÄRD", VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175234.
VILLIAM JØRGENSEN, gårdejer, født den 3.-3.-1942, søn af Agnes og Carl Jørgensen,
gift den 17.-5.-1969 med Hanne Sørensen, medhjælpende hustru, født den 18.-12.-1949
datter af Mette og Alfred Sørensen. Parret har børnene: Gitte, født den 9.-6.-1970,
Lars, født den 31.-1.-1972, Lene, født den 2.-5.-1975, Bente, født den 19.-11.-1979,
Lisbeth, født den 16.-7.-1981 og Mette, født den 20.-11.-1985.
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Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-5.-1969
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal
73 ha., heraf tilkøbt 51 ha., der
er 2 ha. skov. Desuden er der
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostal
den fra 1962 er ændret til søer i
1970, slagtesvinestald opført
1971, sostald 1976, klimastald
1989, lade 1962, maskinhus 1973,
desuden er der gylletank og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, gastæt
kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BØGELYVEJ 2, "VESTERVANG",
VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175301.
PEDER KRISTIAN KRISTENSEN,
landmand, født den 1.-6.-1912,
søn af Mette og Anton Kristen
sen, Vorgod, gift den 17.-6.-1935
med Asta Frederiksen, født den
17.-6.-1916, datter af Kathrine
og Rasmus Hansen Frederiksen,
Egebjerg. Parret har børnene: Inger-Lis, Gerda, Ove, Birte, Ro
bert, Villy, Eigil, Børge, Henning,
Jens, Tove, Nina og Else.
A.F. døde den 10.-12.-1989.
P.K.K. overtog gården i 1946 fra Kathrine Birkemose.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,2 ha.
Stuehusets alder er ukendt og det blev gennemrestaureret i 1961, staklade opført om
kring 1970, lade 1975 og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 9
årskøer + 13 stk. opdræt af blandet race. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BØGELYVEJ 3, VORGOD, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-175031.
VILLY CLAUSEN, gårdejer, født
den 11.-5.-1954, søn af Grete og
Peder Clausen, V. Barde, gift
den 25.-6.-1976 med Ane Marie
Søndergaard, erhvervsvejleder,
født den 4.-4.-1957, datter af
Signe og Anton Søndergaard, Vor
god Øserby. Parret har børnene:
Edith, født den 10.-5.-1978 og
Lene, født den 22.-11.-1981.
V.C. er lagerarbejder. Han overtog gården i 1982 fra Oskar Fiskbæk Jacobsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 17,4 ha. og der er forpagtet 57 ha.
Stuehuset er opført 1939, om- og tilbygget i 1977, svinestalde er opført 1925 og 1970,
lade 1895 og maskinhus 1985. Der er periodevis slagtesvineproduktion, kapasiteten er
til 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og
græsfrø. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri
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markarbejdet.

BØGELYVEJ 4, "BØGELY", VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175534.
PEDER BAK-PEDERSEN, gård
ejer, født den 13.-6.-1940, søn
af Kirstine og Håkon Bak-Pedersen, Tylstrup, gift den 20.-11.1971 med Anny Stubkjær Jensen,
medhjælpende hustru, født den
12.-9.-1950, datter af Sara og
Anders Jensen, Stagstrup, Thy.
Parret har børnene: Torben og
Ulrik, født den 22.-10.-1972, Su
sanne, født den 7.-1.-1974,
Anette, født den 16.-5.-1982 samt Birgitte og Thomas, født den 5.-12.-1984.
P.B-P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
Royal Dåne Quality. Han overtog gården i 1973 fra Niels Kr. Jensen.
Ejendomsskyld ca. 3.000.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalden er ombygget til sostald i 1979, hvor der også blev
bygget ny svinestald, endnu en svinestald blev opført i 1983, staldene er renoveret i
1990, maskinhuset er fra 1985 og der er gylletanke samt gastætte siloer. Gården
drives med en svineproduktion på 170 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

BØGELYVEJ 10, VORGOD, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-175593.
ERNST BANK OLESEN, afdelings
leder, født den 11.-9.-1955, søn
af Karen og Ingemann Bank Ole
sen, Skovby, gift den 23.-10.1982 med Conny Kristensen,
hjemmegående husmor, født den
27.-7.-1963, datter af Elly og
Peter Kristensen, Rimmerhus.
Parret har børnene: Ole, født
den 25.-4.-1984 og Karina, født
den 2.-11.-1986.
E.B.O. er ansat ved Superfos og har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler.
Han overtog gården i februar 1979 fra Kristian Barde.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1923, kostald og lade 1933.
BØGELYVEJ 14, "NØRGÅRD",
SKOVBY, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178028.
SVEN AAGE NØRGAARD CHRI
STENSEN, gårdejer, født den 3.10.-1931, søn af Kirstine og Lau
rits Christensen, Nr. Vium, gift
den 18.-3.-1967 med Erna Jes
sen, medhjælpende hustru, født
den 2.-10.-1940, datter af Mary
og Ejnar Jessen, Skærbæk. Par
ret har børnene: Knud Erik, født
den 2.-3.-1968, Karl Ove, født
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den 3.-1.-1970, Inge Lise, født den 9.-5.-1971, Hans Henrik, født den 23.-1.-1975 og
Mary Kirstine, født den 22.-3.-1981.
E.J. er i bestyrelsen for 4H på Videbækegnen.
S.AA.N.C. er i skolebestyrelsen for Nr. Vium Skole. Han overtog gården i marts 1967
fra sine forældre, som købte den omkring 1923, den er udstykket fra "Egerisgård" i
1884.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 0,5 ha. skov.
Desuden er der lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalden fra 1952 er udvidet i 1969, garage opført 1976,
laden er moderniseret i 1978, maskinhuset er fra 1979 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer + 60 stk. opdræt af racen SDM. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
DAMGÅRDSVEJ 2, "GÅRDSDAL",
VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171540.
HANS ERIK KRISTENSEN, gård
ejer, født den 28.-8.-1938, søn
af Stinne og Marinus Kristensen,
Vorgod, gift den 26.-11.-1966
med Lilly Mouridsen, medhjælpende
hustru, født den 7.-8.-1938, dat
ter af Maren og Mourids Mourid
sen, Vedersø. Parret har børne
ne: Helga, født den 7.-12.-1967,
Lisbeth, født den 21.-11.-1969
og Sonja, født den 26.-10.-1972.
H.E.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sine for
ældre, som købte den i 1942. Gården blev udstykket fra "Østergård" i 1874.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løbende moderniseret, kostalde og lader er opført 1938 og
1952, maskinhus 1952 og 1975, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 16 årskøer og 34 stk. opdræt af racen SDM, desuden produceres
ca. 450 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt andele i Opsund Vindmøllelaug.
DAMGÅRDSVEJ 3, "DAMGÅRD", VORGOD, 6920 VIDEBÆK.
HANS CHRISTIAN MIDTIBY SØNDERGAARD, omtales under Kongevejen 50.
H.C.M.S. overtog gården den 31.-12.-1987 fra Lars Vestergaard Skov.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1903 og løbende moderniseret, kostald opført 1963, lade 1908 og
maskinhus 1957. Gården drives sammen med Kongevejen 50.
DAMGÅRDSVEJ 4, "HEGNSLY",
VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175117.
JENS BILGRAV HENRIKSEN,
gårdejer, født den 9.-11.-1931,
søn af Margrethe Bilgrav og Kri
sten Sandbæk Henriksen, Vorgod.
J.B.H. overtog gården den 11.-6.1967 fra sine forældre, som køb
te den i 1927. Gården er opstået
omkring 1880.
Ejendomsskyld 630.000. Areal

13,8 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1880, kostald og lade 1953, maskinhus og roehus 1975 og der er
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 16 ungdyr og
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7 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, andel i mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

DAMGÅRDSVEJ 6, "HØJMARK",
VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175232.
VERNER KROGSAGER CHRI
STENSEN, gårdejer, født den
8.-6.- 1941, søn af Sigrid og
Aage Christensen, Vorgod, gift
den 30.-3.1963 med Jytte Lillegaard Larsen, medhjælpende hu
stru, født den 10.-6.-1942, dat
ter af Tove og Poul Larsen, Her
lev. Parret har børnene: Leif,
født den 11.-12.-1963 og død den 15.-5.-1989, Erik, født den 26.-6.-1965, Anne, født
den 30.-8.-1967 og René, født den 5.-3.-1972.
V.K.C. overtog gården den 10.-10.-1966 fra sine forældre, som købte den omkring
1932.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1965, kostald 1948, ungdyrstald 1979, lade 1952, maskinhus 1985,
silohus og foderhus 1989 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer,
1 vandingsmaskine, 1 rørvandingsanlæg, 1 Bobeat, tårnsilo og korntørreri. Maskinstati
on bruges til lidt af markarbejdet.
DYBDALVEJ 1, "RIMHUSGÅRD",
RIMMERHUS, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-175286.
LARS CHRISTIAN HAUNSTRUP,
gårdejer, født den 17.-7.-1943,
søn af Jenny og Niels Haunstrup,
gift den 8.-8.-1964 med Birgit
Thomsen, medhjælpende hustru,
født den 19.-3.-1945, datter af
Anna og Frederik Thomsen. Par
ret har børnene: Susanne, født
den 11.-2.-1965, Betina, født den
4.-2.-1971, Lisette, født den 11.4.-1973 og Camilla, født den 17.-12.-1979.
L.C.H. er i skolebestyrelsen. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra Anton Vestager.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha. eng. Desuden
er der lejet 50 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald og lade 1965, ungdyrstald 1974, slagtesvinestald
1966, kartoffelhus 1978, maskinhus 1987 og der er gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden pro
duceres ca. 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, frøgræs,
hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffelo
ptager, 1 kartoffellægger, 1 kartoffelsorteringsanlæg, plansilo, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast
medhjælper.

EGERIS-MØLLEVEJ 2, "LILLE MØLLEGAARD", EGERIS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97178299.
VAGNER NONBO, landmand, født den 4.-4.-1947, søn af Dorthea og Karl Nonbo,
Skarrild, gift den 2.-3.-1985 med Annelise Olsen, sygehjælper, født den 17.-1.-1954,
datter af Else og Harry Osvald Vilhelm Olsen, København. Parret har børnene: Henrik,
født den 8.-9.-1970, Brian, født den 8.-8.-1972, Allan, født den 13.-6.-1974 og Heidi,
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født den 16.-7.-1978.
Vagner Nonbo overtog gården
den 17.-11.-1984 fra Nora Bjerre
gaard.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
13,4 ha., heraf 0,5 ha. tilplantet
areal.
Stuehuset er opført 1957 og gennemrestaueret, kostald opført
1957, svinestald 1979, hvor også
laden blev ombygget til svin, ma
skinhuset er fra 1989. Gårdens
besætning er på 6 par agerhøns til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
EGERISVEJ 3, "SØNDERGÅRD",
VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175002.
TAGE SØRENSEN, gårdejer, født
den 27.-6.-1927, søn af Anna og
Søren Sørensen, Vorgod Østerby,
gift den 21.-11.-1951 med Johan
ne Brøgger Christiansen, født
den 31.-3.-1925, datter af Dag
mar og Christian Christiansen,
Vorgod. Parret har børnene:
Christian, født den 25.-12.-1952,
Else Marie, født den 16.-8.-1958, Dagmar, født den 25.-10.- 1960 og Jens, født den
5.-6.-1964.
T.S. overtog gården den 31.-3.-1959 fra sine svigerforældre, de var oprindelig besty
rere på gården, som tidligere har været fattiggård.
Areal ca. 38 ha., der er en del eng på begge sider af Vorgod Å. Desuden er der for
pagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalden er udvidet og moderniseret flere gange, lade
opført 1962 og maskinhus 1960. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammmekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, korntørreri og andele i Fjelstrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

EGERISVEJ 5, "VORGOD GL.
PRÆSTEGÅRD", VORGOD, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-175084.
PETER BIRKMOSE CLAUSEN,
gårdejer, født den 16.-2.-1919,
søn af Mariane og Claus Chri
stian Clausen, Rimmerhus, gift
den 14.-5.-1948 med Nanna
Frandsen, født den 8.-2.-1927,
datter af Karen og Kristian
Frandsen, Barde. Parret har bør
nene: Kirsten, født den 30.-4.1951, Karen, født den 8.-3.-1956 og Christian, født den 4.-9.-1960.
P.B.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1948 fra
Søren Gjelstrup. Fra Reformationen, og muligvis tidligere, var det præstegård indtil år
1900.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha., heraf 10 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er opført 1913, kostald og svinestald 1959, kviestald 1972, hestestalden fra
1913 er nu garage, laden fra 1890 er senere udvidet og restaureret og maskinhuset er
fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter
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og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 8, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175135.
JENS CHRISTIAN HORSHOLT, landmand, født den 22.-8.-1931, søn af Julia og Holm
Horsholt, Sindal, gift den 11.-10.-1958 med Astrid Poulsen, plejehjemsleder, født den
2.-12.-1939, datter af Anna og Martinus Poulsen, Vorgod. Parret har børnene: Ole,
John og Anette.
J.C.H. er kirkegårdsmedhjælper ved Vorgod Kirke, han er i Menighedsrådet og overtog
gården i 1958 fra sine svigerforældre, som købte den i 1946. Gården opstår omkring
1927/28.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1928 og løbende moderniseret, kostald opført 1968, svinestald og
lade 1928 samt maskinhus 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
kornsilo og varm lufts tørreri.

EJSTRUPVEJ 12, "DAGSHØJ",
NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178047.
SVEND HØY PEDERSEN, gård
ejer, født den 14.-9.-1937, søn
af Ane og Peder Thomsen Peder
sen, Stauning, gift den 13.-1.1961 med Inga Krista Søndergaard,
født den 8.-9.-1939, datter af
Agnes og Chr. Søndergaard, Her
borg. Parret har børnene: Annet
te, født den 25.-11.-1963, Gun
hild, født den 21.-3.-1967 og
Aage, født den 31.-5.-1972.
S.H.P. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 21.-11.-1960 fra Kristian Egeris Svendsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 46 ha., heraf 23 ha. beliggende på Sønderupvej 36 og
38, der er 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1906 og gennemrestaureret, kostalden fra 1926 er ombygget til
svinestald i 1975, goldsostald opført 1926, halmlade og kornmagasin 1979, lade 1926,
maskinhus 1967 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 30
MS-årssøer, der indkøbes en del smågrise og ialt produceres ca. 1.800 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Egne børn hjælper til på gården.
EJSTRUPVEJ 14, VIUMBY, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-178240.
KRISTIAN BJØRSLEV CHRISTEN
SEN, landmand, født den 27.-3.1932, søn af Katrine Margrethe
og Jens Thelesen Christensen,
Viumby.
K.B.C. overtog gården den 1.10.-1971 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 7,6
ha., der har tidligere været gra
vet kul på ejendommen.
Stuehuset er opført 1908, kostald 1928, garage 1968, lade 1942 og maskinhus 1949.
Gården drives med en kvægproduktion på 7 årskøer, 7 ungdyr og 4 slagtekalve af ra
cerne RDM og SDM, der produceres ca. 30 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, andel i
mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
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EJSTRUPVEJ 16, "KARENSMIN
DE", NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-198233.
POUL GER MANN, gårdejer, født
den 9.-11.-1951, søn af Inge og
Peter Germann, Sneslev, gift
den 22.-9.-1973 med Inga Lynggaard Iversen, teknisk tegner,
født den 17.-5.-1952, datter af
Tora og Jens Christian Iversen,
Hald. Parret har børnene: Maria,
født den 23.-4.-1975, Martin,
født den 2.4.-1977 og tvillinger
ne Lisbeth og Thomas, født den
7.-1.-1980.
I.L. er i skolebestyrelsen ve Nr. Vium Skole.
P.G. er uddannet revisor, han er i fritidsnævnet ved Videbæk Kommune, i ungdomssko
lenævnet og har været medlem af Konservativ Folkepartis landbrugsudvalg. Han over
tog gården den 1.-11.-1985 fra Niels Haunstrup.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 25 ha. beliggende på GI. Kirkevej
4. Jorden’ er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1958 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1950, lade
1940 og der er garage. Gårdens besætning er på 2 får og 3 heste. Der er 1 markvan
dingsanlæg.
ENGGÅRDSVEJ 2, "ENGGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171306.
GJØDE KROGSGAARD CARL
SEN, gårdejer, født den 22.-4.1945, søn af Maren og Peder
Christian Carlsen, Stauning, gift
den 20.-9.-1969 med Esther Møl
ler Jensen, sygeplejerske, født
den 25.6.-1947, datter af Ingrid
Holflod og Jens Christian Jensen,
Herborg. Parret har børnene:
Frits, født den 21.-5.-1970, Merete, født den 18.-10.-1972, Pauline, født den 17.-6.-1974, Kirstine, født den
21.-1.-1979, Helene, født den 15.-5.-1982, Jens Christian, født den 22.-10.-1984, Maja,
født den 27.-12.-1987 og Peder, født den 27.-7.-1989.
G.K.C. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og
kirkeværge ved Herborg Kirke. Han overtog gården den 1.-10.-1969 fra sine sviger
forældre, som købte den i 1932. Gården blev udstykket fra "Storgård" i 1854, der er
fundet stenalder- og vikingebopladser på gårdens jorder.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936, kostald 1959, svinestalde 1952 og 1974, lade 1964, maskin
hus 1977 og der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 27 årskøer og 48 stk. opdræt af racen SDM, desuden produceres ca. 1.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, andel
i mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ENGHOLMVEJ 1, "HØJLUND", ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175425.
FLEMMING THOMSEN, gårdejer, født den 25.-12.-1947, søn af Vibeke og Henry Thom
sen, gift den 28.-10.-1972 med Marie Mølbæk Jensen, børnehaveklasselærer, født den
1.-9.-1949, datter af Frida og Jens Mølbæk Jensen. Parret har børnene: Ole, født den
26.-5.-1974, Lone, født den 20.-9.-1975 og Helle, født den 28.-9.-1977.
F.T. er i bestyrelsen for DLG. Han overtog gården i 1969 fra Ejnar Andersen.
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"Højlund"s ejendomsskyld er
1.250.000. Areal 37 ha., heraf
tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. eng
og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1976, sostald
og lade 1975 samt maskinhus
1980. Gården drives med en svi
neproduktion på 50 årssøer, der
sælges ca. 1.000 smågrise. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
byg, ærter, raps, hvede og frø
græs. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp. Gården drives sammen med Abildtrupvej TJ.
ENGHOLMVEJ 4, "ENGHOLM", ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175148.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født den 16.-9.-1929, søn af Frida og Kristian Jensen, gift
den 8.-12.-1953 med Elna Granbæk, medhjælpende hustru, født den 28.-1.-1929, datter
af Andrea og Johannes Granbæk. Parret har børnene: Niels Erik, født den 10.-4.-1954,
Christian, født den 10.-6.-1956 og Dorte, født den 11.-4.-1968.
B.J. har været på Vallekilde Højskole med landbrugsfag, han er i kommunalbestyrelsen
for Videbæk Kommune og overtog gården den 27.-3.-1961 fra sin svigerfar, som købte
den i 1908.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 6 ha. skov.
Desuden er der lejet 25 ha.
Stuehuset er opført 1938 og senere restaureret, kostalden fra 1955 er ombygget i
1975, lade er opført 1976, maskinhus 1977 og der er udendørs køresilo og gylletank, i
1988 er der desuden bygget minkhal. Gården drives med en ammekobesætning på 20
ammekøer, 12 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden er der en minkbe
stand på 150 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, rug og frø
græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. 1 skoledreng
bruges til hjælp.
FELDBÆKVEJ 1, "STORE HØJ
MOSE", RANDBÆK, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381771.
EJNER BEHRENDT BONDERUP,
gårdejer, født den 10.-11.-1923,
søn af Jørgine og Karl Bonderup,
Poulstrup, gift den 25.-4.-1967
med Hanne Gravgaard, oldfrue,
født den 4.-8.-1938, datter af
Klara og Sofus Gravgaard, Thi
sted. Parret har børnene: Esben,
født den 5.-4.-1968 og trillinger
ne Carl Ejnar, Sabine og Birgit, født den 16.-11.-1974.
E.B.B. overtog gården den 26.-2.-1983 fra Arnold Kamp.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 14,5 ha., heraf 7 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1842 og restaureret 1950, kostald og svinestald opført 1900 og
lade 1923. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
høst.
FELDBÆKVEJ 3, "BJERGET", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381084.
FRODE BJERG ANDERSEN, gårdejer, født den 3.-4.-1900, søn af Jørgine og Anton
Andersen.
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Frode B. Andersen overtog går
den den 1.-11.-1942 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som kom i
slægtens eje i 1889.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 22
ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er
2,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1790 og re
staureret 1975, kostald, svinestald
og lade er opført 1969 samt ma
skinhus 1947. Gården drives med
en svineproduktion på 6 årssøer,
der produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 1 traktor og der bruges maskinstation til høst.

FELDBÆKVEJ 6, RANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381656.
IRMA MARGIT NIELSEN, gårdejer, født den 4.-12.-1936, datter af Julia Knudsen, gift
i 1959 med Hans Marinus Nielsen, efterlønsmodtager, født den 2.-7.-1927, søn af Anne
Kristine og Niels Peter Ingvard Nielsen, Brejning. Parret har børnene: Bente og Klaus
Bjarke. LM.N. er hjemmehjælper. Hun overtog gården den 1.-8.-1974 fra sin bedstefar,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1979, eneste avlsbygning er en garage fra 1979.
FELDBÆKVEJ 10, "PINBJERG", FELDBÆK, 6971 SPJALD.
P. BJØRNKJÆR, gårdejer, omtales under Ølstrupvej 8.
P.B. overtog gården i 1977 fra Peder Sørensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 19,2 ha.
Stuehuset er opført 1986, hvor også kostald, svinestald og lade er bygget. Gården
drives udelukkende med planteproduktion sammen med Ølstrupvej 8 og 10.

FINDERUPVEJ 25, HERBORG,
6920 VIDEBÆK.
JESPER GRÅKJÆR JANBY, født
den 28.-10.-1943, søn af Magna
Janby, Åbyhøj.
J.G.J. overtog gården i 1980 fra
Poul Viftrup Pedersen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 8
ha.
Stuehuset er opført 1931, kostald,
svinestald og lade er ligeledes
fra 1931 og maskinhuset er fra
1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og
raps. Ejeren er bosiddende på Fyn, stuehuset og udbygningerne er lejet ud.
FINDERUPVEJ 27, "LILLE VADGAARD", HERBORG, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171662.
JENS ERIK RÅBJERG, gårdejer,
født den 29.-12.-1935, søn af
Nelly og Laurids Råbjerg, Her
borg, gift den 24.-7.-1982 med
Kirsten Oehlenschlåger Hansen,
medhjælpende hustru, født den
11.-12.-1960, datter af Anna og
Kaj Erik Oehlenschlåger Hansen,
Langkær. Parret har børnene:
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Mona, født den 13.-10.-1983, Britta, født den 11.-4.-1986 og Søren, født den 7.-7.1989. J.E.R. har været gift med Lydia Birgit Linde, født den 14.-1.-1945 og død i
1980, hun var datter af Karen og Jens Linde, Bølling. Parret har børnene: Elsebeth,
født den 23.-4.-1966, Ole, født den 11.-1.-1968, Mikael, født den 26.-7.-1970 og Jette,
født den 25.-7.-1973.
J.E.R. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Videbækegnens
Husmandsforening og overtog gården den 1.-11.-1961 fra sine forældre, som købte den
i august 1927, det er en meget gammel gård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført 1912 og udvidet 1973, kostalden er moderniseret i 1980, kalvestald
opført 1976, svinestalden er ombygget til kreaturstald i 1980, maskinhus opført 1976,
roehus 1984 og der er gylletank. Gården drives med en tyrekalveproduktion på 450
stk. af racerne RDM og SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaski
ne. På gården er 1 fast medhjælper samt 2 skoledrenge til hjælp og der bruges maskin
station til lidt af markarbejdet.
FINDERUPVEJ 28, "JULSGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171621.
KARL GRÅKJÆR JESPERSEN,
gårdejer, født den 31.-7.-1920,
søn af Kirstine og Jesper Gråkjær Jespersen, Herborg, bor
sammen med sin søster Dagny
Gråkjær Jespersen, født den
19.-9.-1921.
K.G.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i
april 1968 fra sine forældre, som
købte den i 1911. Gården kan føres tilbage til 1597, da den hørte under "Lundenæs". I
starten af år 1700 fik gården navnet "Bøjlested" efter den daværende ejer, senere fik
den det nuværende navn.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1938, kostalden fra 1924 er ombygget flere gange, senest i 1980
efter en brand, den blev da ombygget til svinestald, hønsehuset fra 1954 er ombygget
til garage, svinestald opført 1931, laden fra 1980 er opført efter en brand, maskin
huset er fra 1956 og desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er
2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

FINDERUPVEJ 29, "NY JULS
GÅRD", HERBORG, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171675.
SIGNE JESPERSEN, født den 29.5.-1926, datter af Marianne og
Anders Vesterbæk, Randbæk, gift
den 9.-12.-1954 med Niels Bank
Jespersen, født den 20.-10.-1915,
søn af Anne Kirstine Bank og
Jesper Gråkjær Jespersen. Parret
har børnene: Anne Kirstine, født
den 13.-3.-1955, Bodil Marie,
født den 21.-7.-1956, Inga, født
den 26.-6.-1958, Jesper, født den 27.-6.-1960 og Anders, født den 31.-5.-1967.
N.B.J. døde den 23.-10.-1985. Han overtog jorden i 1951 fra sin far og byggede selv
gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,1 ha. Jorden er udlejet til sønnen Jesper.
Stuehuset er opført 1951, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1951 og maskin
hus 1956. På gården er der 2 traktorer og kornsilo.
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6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171659.
SØREN HØJ SØBY CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 19.5.-1933, søn af Karen og Anders
Søby Christensen, Herborg, gift
den 9.-11.-1957 med Vibeke Neuhaus, faglærer, født den 2.-7.1937, datter af Agnes og Hans
Neuhaus, Mollerup. Parret har
børnene: Anders, født den 15.-5.—
1959, Agnete, født den 6.-6.1960, Inger, født den 15.-10.-1967 og Marit, født den 9.-5.-1974.
V.N. er i Byrådet ved Videbæk Kommune.
S.H.S.C. har været på Dalum Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-1.-1959 fra
sine forældre, som købte den i 1916 og selv opdyrkede størsteparten af jorden.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 13 ha.
,
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1966, kostald og lade fra 1916 er restaureret
i 1976, svinestald opført 1963, løsdriftstald 1968 og der er gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker samt an
parter i Opsund Vindmøllelaug.
FINDERUPVEJ 32, "SKOVGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-172396.
DAVID JAKOBSEN, gårdejer,
født den 7.-8.-1943, søn af Erna
og Svend Jakobsen, Købeiev, gift
den 24.-7.-1971 med Elly Torni
er, sygeplejerske, født den 28.9.-1945, datter af Karen og Char
les Tornier, Birket. Parret har
børnene: Tine, født den 19.-8.1971, Troels, født den 28.-11.-

1974 og Terkel, født den 6.-9.1980.
D.J. overtog gården den 27.-11.-1976 fra Marius Bjerregård. Gården opstod i 1868.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1913, farestald 1978, klimastald og drægtighedsstald 1987, gi.
svinestald og garage 1913, en ældre lade benyttes nu delvis som svinestald, maskinhus
1982 og der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der
sælges ca. 2.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og anpart i
Opsund Vindmøllelaug.

FINDERUPVEJ 35, "HERBORG
PLANTESKOLE", HERBORG,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172196.
BENT PEDERSEN, planteskole
ejer, født den 30.-8.-1952, søn
af Nanna og Svend Pedersen,
Herborg, gift den 20.-9.-1980
med Inga Bank Jespersen, med
hjælpende hustru, født den 26.6.-1958, datter af Signe og Niels
Bank Jespersen, Herborg. Parret
har børnene: Katja, født den
27.-1.1977 og Martin, født den
8.-10.1982.
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B.P. har været på Malling Landbrugsskole og er uddannet på planteskole, han er
formand for havebrugsudvalget ved Ringkøbing Amts Husmandsforening, han er i
bestyrelsen for Danske Husmandsforeningers havebrugsudvalg og i bestyrelsen for
læplantningsudvalget i Videbæk. Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra sine forældre,
som byggede den i 1935, da den blev udstykket fra "Lille Juelsgård".
Ejendomsskyld 520.000. Areal 14 ha., der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1935, restaureret og udvidet i 1950, stald opført 1935, drivhusene
er bygget i perioden 1975-1988, laden fra 1935 er udvidet i 1950 og maskinhuset er
fra 1960. Gården drives som planteskole med både en gros og detail, stald og lade be
nyttes til lager. Varesortimentet er ca. 1.500 forskellige planter, bl.a. roser samt spe
cialer indenfor prydbuske og birk. På gården er der 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg og
specialmaskiner til almindelig planteskoledrift. Der er sæsonmedhjælp på planteskolen.
FINDERUPVEJ 37, "SKOVLUND",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171706.
JENS ANTHON NØRREMARK,
gårdejer, født den 14.-8.-1949,
søn af Grethe og Søren Nørre
mark, Alkjærsig, gift den 4.-8.1973 med Maren Nielsen, med
hjælpende hustru, født den 27.3.-1953, datter af Agathe og
Hans Winther Nielsen, Havervad.
Parret har børnene: Alex, født
den 19.-3.-1975, Randi, født den
24.-7.-1977, Therese, født den 8.-9.-1983 og Torben, født den 31.-3.-1987.
J.A.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Videbækegnens Landboforening og i skolebestyrelsen ved Herborg Skole. Han overtog gården
den 22.-3.-1974 fra Niels Kr. Lund Nielsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostalden fra 1935 er ombygget i 1974, ungdyrstald opført
1975, lade 1935 og maskinhus 1982, desuden er der indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstat
ion bruges til lidt af markarbejdet.
FISKBÆKVEJ 2, "OLESGÅRD",
FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178156.
PETER ' PEDERSEN, gårdejer,
født den 13.-4.-1949, søn af Jen
ny og Christian Pedersen, And
kær Vig, gift den 23.-5.-1971
med Britta Elisabeth Pedersen,
medhjælpende hustru, født den
1.-9.-1946, datter af Marie og
Marius Pedersen, Kragelund Fæl
led. Parret har børnene: Niels
Christian, født den 5.-8.-1971,
Anna Maria, født den 17.-4.-1972 og Thomas, født den 20.-3.-1976.
P.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Nr. Vium Menig
hedsråd og formand for Svinekontrolforeningen for den sydlige del af Ringkøbing Amt.
Han overtog gården den 11.-6.-1971 fra Mie Dahlgaard.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 12 ha. eng. 10 ha.
er forpagtet.
Stuehuset er opført før århundredeskiftet og udvidet 2 gange, kostalde er opført 1938
og 1974, svinestald 1938 og 1967, lade 1938, maskinhus 1971, roehus 1974, der er
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produktion på 50 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, svineprodukti
onen er på 25 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt. På gården er der 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 minilæsser, kornsilo og varm lufts
tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
FISKBÆKVEJ 10, "ELLEBÆK",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171658.
OVE BECH JENSEN, gårdejer,
født den 26.-9.-1937, søn af Nin
na og Genius Jensen, Sædding,
gift den 22.-5.-1963 med Poula
Kloster, født den 5.-6.-1943, dat
ter af Nikoline og Jacob Klo
ster, Hodsager. Parret har bør
nene: Anette, født den 2.-1.-1966,
Jens Jørgen, født den 29.-1.1969, Inger, født den 15.-9.-1972 og Henrik, født den 2.-12.-1975.
O.B.J. overtog gården i april 1963 fra Kristian Ellebæk Pedersen. Gården fik sin
nuværende placering i 1904.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1904 og løbende udvidet og moderniseret, kostalden fra 1958 er
ombygget i 1975, hvor der også blev bygget spaltestald og roehus, garagen er fra
1989, laden fra 1904 er senere udvidet og maskinhuset er fra 1980, der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medarbejder
og der bruges lidt maskinstation.
F JELSTRUP VEJ 7, "ØSTERHAAB",
FJELSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf.
97-191243.
BØRGE ANDERSEN, husmand,
født den 17.-4.-1933, søn af Mar
grethe og Marius Andersen, Tolstrup, gift den 16.-5.-1959 med
Vita Agerbo Mouridsen, født den
23.-4.-1936, datter af Mille og
Peder Mouridsen, Grønnehuse.
Parret har børnene: Benny, født
den 17.-3.-1961 og død den 19.11.1964, Keld, født den 27.-5.-

1963 og Kenny, født den 15.-1.-1966.
B.A. overtog gården den 1.-4.-1959 fra Statens Jordlovsudvalg, da den blev udstykket
fra Fjelstrup Hede.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført 1959 og restaureret flere gange, kostalden fra 1959 er ombygget
til maskinhus og hobbyrum i 1986, sostald opført 1979, desuden er der maskinhus,
foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 SPF-årssøer, der
sælges ca. 1.200 smågrise årligt, desuden er der 3 heste, 2 får og 1 vædder. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 selvbinder og 1 tærskeværk, som er funktionsdueligt, tårnsilo og auto
matisk fodring. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FJELSTRUPVEJ 8, FJELSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191410.
VILLY MATHIASEN, gårdejer, født den 17.-8.-1931, søn af Frederikke Marie og Theo
dor Mathiasen, Kibæk, gift den 18.-4.-1959 med Jenny Gitta Nielsen, dagplejemor,
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Kirstine og Aksel Gäth Nielsen,
Skjern. Parret har børnene: Be
rit, født den 13.-1.-1960, Per,
født den 7.-7.-1962, Lisbeth,
født den 1.-10.-1964 og Poul,
født den 14.-6.-1970.
Villy Mathiasen er uddannet
V.V.S. og ansat ved Holger Kolze, han har været på Hammerum
Landbrugsskole og er formand
for Fjelstrup Vandværk. Han overtog
gården den 1.-4.-1959 fra Tage Sørensen. Gården er udstykket fra "Fjelstrupgård" i
1927.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret 1978, kostald opført 1927, svinestald
1967, lade og maskinhus 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm
lufts tørreri og anparter i Rishøj Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

FJELSTRUPVEJ 10, FJELSTRUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191370.
JENS BERWALD, husmand, født
den 26.-2.-1936, søn af Anna og
Henry Berwald, Gjern, gift den
6.-6.-1959 med Karin Larsen,
hjemmehjælper, født den 19.-3.1940, datter af Karen og Marinus
Larsen, Hedeby. Parret har bør
nene: Lars Henrik, født den 8.8.-1960, Karsten, født den 30.4.-1962 og Erling, født den 25.3.-1967.
J.B. har været på St. Restrup Husmandsskole, han har været i bestyrelsen for Nr.
Vium Husmandsforening og været i jordbrugskommissionen i Ringkøbing Amt. Han
overtog gården den 1.-4.-1959 fra Jordlovsudvalget. Gården blev udstykket fra Fjel
strup Hede i 1959.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostalden fra 1960 er udvidet i 1978, lade opført 1978 og
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og
16 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. Gården drives sammen med Fjelstrupvej 12.
FJELSTRUPVEJ 11, FJELSTRUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191415.
SIGVALD EBBESEN, husmand,
født den 6.-3.-1925, søn af Anna
og Christian Ebbesen, Vonge,
gift den 8.-6.-1962 med Elna
Pedersen, født den 8.-3.-1928,
datter af Anna og Peder Peder
sen, Jannerup. Parret har børne
ne: Bjarne, født den 7.-12.-1962,
Torben, født den 7.-1.-1964, Ri
ta, født den 17.-1.-1965 og Ivan,
født den 2.-11.-1966.
S.E. har været på Vilvorde Gartnerskole. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra
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Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 14,5 ha. og der er forpagtet 14,5 ha.
Stuehuset er opført 1961, restaureret og tilbygget 1973, udbygningerne nedbrændte i
1983 og blev genopført med kostald og lade, der er indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
FJELSTRUPVEJ 12, FJELSTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191370.
JENS BERWALD, gårdejer, omtales under Fjelstrupvej 10.
J.B. overtog gården den 1.-8.-1989 fra Herluf Lytkær.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 15,2 ha., heraf 1 ha. juletræer.
Stuehuset er opført 1964, kostalden fra 1964 været ombygget flere gange, senest til
svinestald i 1974, hvor der også blev bygget maskinhus og lade. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion sammen med Fjelstrupvej 10. På gården er der 1 mark
vandingsanlæg.

FJELSTRUPVEJ 16, FJELSTRUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-192131.
PER WEYERGANG, gårdejer,
født den 2.-8.-1963, søn af Anna
og Jørgen Weyergang, Skærbækvej, gift den 27.-5.-1985 med
Elin Kjærsgaard, køkkenleder,
født den 16.-9.-1963 datter af
Kirsten og Knud Erik Kjærsgaard
Madsen, Fjelstrup. Parret har
tvillingerne Thomas og Linda,
født den 10.7.-1986.
P.W. er uddannet elektriker. Han
overtog gården den 4.-4.-1989
fra sin far, som byggede den i
1964, da den blev udstykket fra Fjelstrup Hede.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,2 ha. Der er forpagtet 58 ha.
Stuehuset er opført 1964, restaureret og tilbygget omkring 1972, kostalden fra 1964 er
tilbygget flere gange, sidst i 1979, ungdyrstald opført 1970, maskinhus 1984, lade
1976, desuden er der et ældre maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og nødvendige maskiner. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

FJELSTRUPVEJ 18, "SOLVANG",
FJELSTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-191371.
KARL ERIK JENSEN, gårdejer,
født den 13.-8.-1932, søn af Ber
tha og Kristian Peder "Kjær" Jen
sen, Finderup, gift den 25.-7.-1959
med Gerda Lund, født den 10.-1.1935, datter af Anna og Jens
Thomsen Lund, Toftnæs. Parret
har børnene: Bente, født den 2.2.- 1961, Tove, født den 10.-1.1963, Hanna, født den 16.-9.-

1964 og Jens Kristian, født den 27.-2.- 1969.
K.E.J. har været sælger for Mortolin. Han overtog gården den 1.-4.-1959 fra Jordlovs
udvalget. Gården er udstykket fra Fjelstrup Hede.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 15,3 ha., heraf ca. 1 ha. mose.
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1972, laden fra 1960 er ombygget til kreaturer i 1972, maskinhuset er fra 1989 og
desuden er der en svinestald. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20
ungdyr og 12 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er påbegyndt en krydsning
med Simmentaler. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

FJELSTRUPVEJ 20, FJELSTRUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191757.
GEORG KNUDSEN, gårdejer,
født den 19.-1.-1932, søn af Jo
hanne og Alfred Knudsen, Ilskov,
gift den 14.-2.-1955 med Gerda
Hvam, syerske, født den 8.-2.1936, datter af Kristine og Theo
dor Hvam, Vistorp. Parret har
børnene: Niels Jørgen, født den
21.-7.-1955, Else Marie, født den
22.-8.-1956, Karl Ove, født den
23.-8.-1957, Inge Lise, født den 30.-9.-1958 og Anne Grethe, født den 17.-7.-1960.
G.K. overtog gården den 2.-7.-1976 fra Børge Nørum.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1959 og gennem restaureret 1980, kostalden fra 1959 er ombygget
til slagtesvin i 1976, slagtesvinestald opført 1978, garage, lade og maskinhus er fra
1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 3 fodersiloer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Karlsmosevej 9.
FLYVEPLADSVEJ 2, "VIDEVANG", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381307.
LAURIDS PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1935, søn af Hulda og Peder Pedersen,
Dejbjerg, gift den 3.-12.-1960 med Karen Thejlade, medhjælpende hustru, født den
27.-6.-1941, datter af Katrine og Søren Thejlade, Holmsland. Parret har børnene:
Bente, født den 12.-10.-1961, Birgitte, født den 24.-1.-1963, Henning, født den
18.-7.-1964, Peder, født den 14.-7.-1966, Annemette, født den 7.-4.-1968 og Jørgen,
født den 30.-7.-1979.
L.P. er i bestyrelsen for Minkfodercentral Ringkøbing og har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1960 fra Laur. Damgaard.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1977, kostald og lade er opført 1960, svine
stald 1966 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, gastæt tårnsilo og anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

FLYVEPLADSVEJ 3, "LYKKE
BO", BREJNING, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381153.
KURT KRARUP SMITH, gårdejer,
født den 7.-8.-1938, søn af Dag
mar og Krarup Smith, Haunstrup,
gift den 3.-7.-1961 med Karen
Marie Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 18.-6.-1940, dat
ter af Susanne og Aksel Storgaard
Pedersen, Nees. Parret har bør
nene: Elisabeth, født den 30.-7.1962, Henrik, født den 5.-11.-1966 og Mogens, født den 28.-5.-1968.
K.K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet i
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Brejning. Han overtog gården den 1.-7.-1961 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 35 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1974, kostalde er opført 1935 og 1956, svinestalden fra 1970 er ombygget til ungdyrstald i 1986, laden er fra 1956, maskinhuset
1971 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer,
45 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt silo
og anparter i vindmøllelaug.

FRIFELTVEJ 1, ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175176.
CLAUS HANSEN, gårdejer, født den 27.-1.-1955, søn af Anna og Otto Hansen, gift
den 20.-7.-1979 med Kirsten Troelsen, sygehjælper, født den 19.-11.-1959, datter af
Ebba og Aage Troelsen. Parret har børnene: Linda, født den 3.-12.-1982 og Anette,
født den 11.-7.-1986.
C.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1979 fra
sin farbror, Mads Hansen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha. og der er lejet 4 ha.
Stuehusets alder er ukendt men er moderniseret senest i 1985, kostald og lade er
opført 1959, maskinhus 1970 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 36 årskøer og 25 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
FRIFELTVEJ 3, REMMERHUS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175184.
NIELS ERIK VESTERAGER, gårdejer, født den 17.-8.-1937, søn af Johanne og Magnus
Vesterager, gift den 17.-8.-1963 med Inger Iversen, sygehjælper, født den 9.-4.-1941,
datter af Margrethe og Erik Iversen. Parret har børnene: Peder, født den 10.-6.-1965
og Anne Marie, født den 28.-7.-1968.
N.E.V. overtog gården den 1.-8.-1963 fra Niels Vestergård.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret flere gange, kostalden fra 1923 er
restaureret i 1974, hvor der også blev bygget svinestald, laden er fra 1912 og
maskinhuset 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18
årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 8 årssøer
og der produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er
3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FRIFELTVEJ 5, "DAMGÅRD",
FRIFELT, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97175515.
KURT WEST, gårdejer og sælger,
født den 13.-5.-1954, søn af Ma
ry og Hans West, gift den 25.-9.1976 med Åse Hald, dagplejemor,
født den 7.-3.-1956, datter af
Inger og Kaj Hald. Parret har
børnene: Henrik, født den 23.5.-1979, Linda, født den 27.-7.1983 og Allan, født den 10.-3.1989.
K.W. er landbrugsmaskinsælger.
Han overtog gården den 28.-12.-1985 fra Svend Åge Hansen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 31,5 ha., heraf 7 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1921, restaureret og tilbygget i 1989, kostald, svinestald og lade
er opført 1921 og maskinhuset 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri.
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MADS VIDEBÆK KRISTENSEN, gårdejer, født den 18.-10.-1947, søn af Karna og
Vilhelm Kristensen, Vorgod, gift den 8.-10.-1977 med Christa Vodder Brodersen, med
hjælpende hustru, født den 15.-5.-1953, datter af Marie og Jakon Brodersen, Døstrup.
Parret har børnene: Jesper, født den 9.-5.-1983 og Henrik, født den 12.-9.-1986.
M.V.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i repræsentantsskabet for Kløver
Mælk samt gæstelærer og skolekontaktmand ved Videbæk Skole. Han overtog gården
den 1.-7.-1975 fra sine forældre, som købte den i 1942, før den tid har den været i
familiens eje, den fik sin nuværende placering i 1801, før den tid lå den sammen med
7 andre gårde i Videbæk by.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kostalden er moderniseret i 1950, ny
kostald er opført 1978, ungdyrstald 1973, svinestald 1950, løsdriftstalden fra 1978 er i
1985 ombygget til svinestald, lade opført 1950, maskinhus 1969 og der er indendørs
køresiloer samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 4.000 slagtesvin år
ligt. C.V.B. er ved at oparbejde en kødkvægsbesætning af racen Blonde D'Aquitaine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og pillegræs. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Opsund Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

FRUERGÅRDSVEJ 3, "BÆKKE
GÅRD", VORGOD, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-171922.
ROBERT LINDBERG, gårdejer,
født den 20.-2.-1924, søn af Dor
thea og Søren Lindberg, Holsted,
gift den 21.-11.-1951 med Maren
Vestergaard, medhjælpende hu
stru, født den 3.-8.-1926, datter
af Kirstine og Mads Vestergaard,
Astrup. Parret har børnene: El
len Margrete, født den 15.-10.1953, Egon, født den 23.-4.-1956
og Hanne, født den 15.-5.-1959.
R.L. overtog gården i 1973 fra Svend Midtiby, den opstod i 1910.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostalden og laden er af ældre dato, svinestalden er opført
1951 og maskinhuset 1982. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
pillegræs. Der er kornsilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
FRUERGÅRDSVEJ 5, "TRØSTRUP
NEDERGÅRD", HERBORG, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-171261.
HARTVIG LAUGESEN, gårdejer,
født den 15.-9.-1930, søn af Olga
og Hans Laugesen, Vorgod, gift
den 13.-10.-1956 med Hanne
Sundgaard, medhjælpende hustru,
født den 20.-11.-1936, datter af
Anna og Emil Sundgaard, Vojens.
Parret har børnene: Preben, født
den 13.-1.-1958, Tove, født den
9.-4.-1961, Litzia, født den 10.3.-1963, Bjarne, født den 4.-8.1964 og Lejf, født den 27.-7.-1969.
H.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1961 fra
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Svend Jørgensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, alle avlsbygningerne er fra
omkring år 1900, de bruges i dag i forbindelse med gartnerivirksomhed, maskinhuset
er fra 1978. Gården drives delvis som gartneri med 7 ha. jordbær og 0,5 ha. hindbær,
resten er udlagt i korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og halmfyr. I jordbær
sæsonen er der medhjælp og der bruges maskinstation til høst.

FUGLEHØJVEJ 1, OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171493.
KRISTIAN SIGFRED KRISTENSEN, gårdejer, født den 3.-1.-1923, søn af Ane og Jens
Peder Kristensen, Avlum. K.S.K. er fraskilt og har børnene: Thora, født den 29.-7.1958, Arne, født den 5.-6.-1963 og Allis, født den 22.-11.-1964.
K.S.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1964 fra
Charles Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1860 og restaureret 1962, svinestald, lade og maskinhus er
opført 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
FUGLEHØJVEJ 2, "HØJBORG",
OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171503.
ANDREAS TANG ANDERSEN,
gårdejer, født den 23.-9.-1938,
søn af Olga og Henrik Andersen,
Gudum, gift den 27.-11.-1961
med Grethe Pedersen, medhjæl
pende hustru, født den 21.-1.-1940,
datter af Sigrid og Karl Peder
sen, Hedensted. Parret har bør
nene: Bjarne, født den 25.-11.1962, Steen, født den 5.-8.-1964, Karsten, født den 22.-10.-1966 og Margit, født den
2.-2.-1972.
A.T.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra
Peder Chr. Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,7 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. og der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført 1972 og restaureret 1989, kostalde er opført 1932 og 1966, stak
lade 1969, maskinhus 1970 og der er gylletank, indendørs køresilo og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 41 årskøer, 54 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.
FUGLEHØJVEJ 3, OPSUND,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172006.
JØRN JESSEN, gårdejer, født
den 31.-7.-1947, søn af Anna og
Egon Jessen, Herning, gift den
22.-4.1972 med Karen Marie Jen
sen, salgskoordinator, født den
1.-1.1951, datter af Kirsten og
Ejnar Jensen, Brejning. Parret
har børnene: Henrik, født den
4.-4.-1972 og Karsten, født den
4.-4.-1975.
J.J. er maskinarbejder. Han over
tog gården den 1.-10.-1984 fra
Erna Søndergaard.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha., heraf 6,5 ha. marginaljord.
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onens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

FUGLEHØJVEJ 4, "FUGLEHØJ",
OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-172498.
HANS NØRREMARK, gårdejer,
født den 18.-3.-1951, søn af Gre
te og Søren Nørremark, Dejbjerg,
gift den 15.-10.-1977 med Laura
Dideriksen, medarbejder, født
den 6.-6.-1953, datter af Ingrid
og Andreas Dideriksen, Dejbjerg.
Parret har børnene: Lars, født
den 22.-3.-1979, Ulrik, født den
18.-12.-1981 og Martin, født den
14.-7.-1986.
H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1977 fra
Ejnar Kristensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 0,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1989, kostalde er opført 1940 og 1978, lade
1940, maskinhus 1959 og der er indendørs køresilo, gylletank og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, kold og varm lufts tørreri og der bruges delvis staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

FUGLEHØJVEJ 5, "HØJBO", OP
SUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97172223.
ERIK PEDERSEN, gårdejer, født
den 26.-3.-1955, søn af Edith og
Gunnar Pedersen, Rask Mølle,
gift den 20.-7.-1985 med Bente
Pedersen, rengøringsassistent,
født den 15.-10.-1962, datter af
Edith og Aksel Pedersen, Astrup.
Parret har børnene: Anders, født
den 14.-8.-1986 og Jesper, født
den 29.-7.-1988.
E.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra
John Højland.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,2 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1985, svinestalde er opført 1933, 1978, 1985
og 1986, lade 1933 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 135
årssøer, der sælges ca. 2.700 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
FUGLEHØJVEJ 7, OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172539.
NIELS POULSGAARD JENSEN, gårdejer, født den 13.-8.-1949, søn af Ellen og Kristi
an Jensen, Idom, gift den 18.-11.-1972 med Marie Thomassen, medhjælpende hustru,
født den 8.-3.-1950, datter af Petra og Thomas Thomassen, Nr. Felding. Parret har
børnene: Christian, født den 18.-9.-1973, Lisbeth, født den 4.-6.-1975, Estrid, født den
12.-4.-1979 og Thomas, født den 26.-7.-1984.
N.P.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Husmands-
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foreningen i Videbæk. Han overtog gården den 27.-12.-1977 fra Bent Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1945 og restaureret 1988, svinestald opført 1975, farestald 1976,
smågrisestald 1980, drægtighedsstald 1986, maskinhuse 1950 og 1985 samt foderhus
1950, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 92 års
søer, der sælges ca. 1.850 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 2 traktorer og anparter i Opsund Vindmøllelaug, som har mølle stå
ende på ejendommen. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.
GL. KIRKEVEJ 7, "VESTERGAARD", NR. VIUM, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-178081.
SVEND VESTERGAARD LAURID
SEN, gårdejer, født den 17.-12.1929, søn af Sidsel og Niels Pe
der Lauridsen, Nr. Vium, gift
den 5.-11.-1960 med Ingrid Dybdahl, født den 8.-8.-1938, datter
af Marie og Niels Dybdahl, Vest
Vildsund. Parret har børnene: To
ve, født den 8.-2.-1962, Birgith,
født den 27.-6.-1963 og Niels
Peter, født den 5.-1.-1970.
S.V.L. overtog gården i juli 1960 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som kom i slægtens eje omkring 1865.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 65 ha., heraftilkøbt 9 ha., der er frasolgt 22 ha. hede,
der er 30 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1937, kostald og lade 1964 samt maskinhus 1970. Gården drives
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

GL. KIRKEVEJ 13, "HEDEGÅRD
MINK", NR. VIUM, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-178100.
KURT ALBÆK JENSEN, pelsdyr
avler, født den 15.-1.-1953, søn
af Else og Poul Albæk Jensen,
Nr. Vium.
K.A.J. købte halvdelen af gården
i 1972, den anden halvdel over
tog broderen. Den 1.-4.-1974
overtog K.A.J. hele gården, som
havde tilhørt forældrene, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 570.000. Areal
12,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1935 og restaureret flere gange, kostalden er delvis
ombygget til lager og garage, svinestalde er ombygget til pelsrum, der er 7 2-rækket
minkhaller, 1 8-rækket minkhal og 1 4-rækket minkhal, desuden er der fodersilo til
minkfoder. Gården drives som minkfarm med en bestand på 700 avlstæver. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor og anparter i Sandbæk
Vindmøllelaug.
GL. KIRKEVEJ 15, "GRANLY", VIUMBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178050.
HENRY EGERIS SVENDSEN, gårdejer, født den 14.-11.-1923, søn af Anne og Viliam
Svendsen, Egeris, gift den 3.-10.-1953 med Edith Poulsen, født den 20.-10.-1931,
datter af Katrine og Bennet Poulsen,, Starup. Parret har børnene: Viliam, født den
15.-6.-1955 samt tvillingerne Anne Mette og Inge Kathrine, født den 16.-12.-1961.
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bestyrelsen for Nr. Vium Mejeri,
Høng og senere MD, de 25 år
som formand, han har været
medlem af Menighedsrådet og
været i Videbæk byråd siden
1978, bl.a. som formand for tek
nisk udvalg. Han overtog gården
den 3.-9.- 1953 fra Anna og
Niels Kruse.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11
ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er
0,5 ha. bøgeskov og 1 ha. sø fra brunkulstiden.
Stuehuset er opført 1914, kostald og lade 1958, maskinhuse 1958 og 1970. Gårdens
besætning er på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

GL. KIRKEVEJ 17, VIUMBY,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178045.
OVE NIELSEN, gårdejer, født
den 12.-12.-1936, søn af Katrine
og Peder Nielsen, Pårup, gift den
22.-3.-1961 med Margit Bank
Madsen, hjemmehjælper, født den
11.-4.-1940, datter af Marie og
Hans Christian Madsen, Viumby.
Parret har børnene: Kaj, født
den 27.-9.-1965, Allan, født den
2.-9.-1971 og Kim, født den 25.7.-1978.
O.N. overtog gården den 5.-4.-1967 fra sine svigerforældre, som købte gården i 1939.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 18,2 ha.
Stuehuset er opført 1953, den oprindelige kostald er udvidet, svinestalden, som er i
kostalden, bruges til kalvestald, roehus er opført 1952, laden er tilbygget i 1948 og
maskinhuset er fra 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg.
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

GL. KIRKEVEJ 19, NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178148.
VAGN BØNNERUP, landmand, født den 23.-2.-1950, søn af Elly og Anker Bønnerup,
Grenå, bor sammen med Marianne Gath Gurtz, født den 24.-7.-1959, datter af Hanne
Gurtz og Poul Henriksen, Isenvad. Parret har børnene: Birgitte, født den 29.-1.-1980,
Claus, født den 16.-5.-1983 og Pia, født den 13.-10.-1986.
V.B. overtog gården den 1.-6.-1985 fra Georg Kamp.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget til grise i
1988, halmlade opført 1987 og der er lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. KIRKEVEJ 21, VIUMBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178026.
VILLY HJORTBORG SØRENSEN, landmand, født den 30.-8.-1943, søn af Johanne og
Søren Kristian Sørensen, Troldhede, gift den 13.-11.-1965 med Tove Birgit Pedersen,
husassistent, født den 28.-9.-1944, datter af Ruth og Karl Kristian Pedersen, Herning.
Parret har børnene: Erik, født den 19.-5.-1968, Maibrit, født den 3.-1.-1972, tvillinger
Heidi og Johnny, født den 13.-12.-1972. V.H.S. er mejeriarbejder. Han overtog gården
den 1.-11.-1967 fra sin far, som købte den i 1934.
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Gl. Kirkevej 21's ejendomsskyld
er 700.000. Areal 26 ha., heraf 1
ha. eng, 3 ha. hede og 1 ha.
skov. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1935 og re
staureret flere gange, kostalden
fra 1935 er ombygget til kalveog grisestald i 1961, hvor der
også blev bygget ny kostald og
lade, desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be
stående af raps og korn. Der er
1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
GL. KIRKEVEJ 27, "HØJLUND",
FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178002.
SVEND HOLK LAURIDSEN, gård
ejer, født den 18.-10.-1933, søn
af Karen Holk og Mads Laurid
sen, Fiskbæk, gift den 21.-2.1959 med Betty Lønne Nielsen,
mejeriarbejder, født den 10.-9.1935, datter af Agnes Lønne og
Sigurd Nielsen, Ørnhøj. Parret
har børnene: Knud, født den 28.4.-1960, Vagn, født den 18.-12.-

1964 og Lene, født den 17.-5.-1970.
S.H.L. har entreprenørvirksomhed og har været på Lægård Landbrugsskole. Han over
tog gården i august 1964 fra sine forældre, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. med juletræer og 3 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1898 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1936, værksted og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervan
dingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
GL. KIRKEVEJ 31, "DALGÅRD",
FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178083.
FREDE VISTISEN, gårdejer, født
den 29.-12.-1938, søn af Else og
Johannes Vistisen, Snejbjerg, gift
den 17.-8.-1963 med Kerty Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 2.-9.-1941, datter af
Kristiane og Søren Christensen,
Viborg. Parret har børnene:
Frits, født den 9.-2.-1964, Jan,
født den 4.5.-1965 og Tina, født
den 21.4.-1967.
F.V. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Videbækegnens
Landboforening og kontaktmand mellem landbrugsrådet og skolerne i Ringkøbing Amt.
Han overtog gården den 1.-8.-1963 fra Aksel Ladekær. Den stammer fra år 1900.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 13 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1905, udvidet og restaureret i 1970, kostalden fra 1914 er udvidet
i 1968, ungdyrstald opført 1975, laden fra 1914 er ombygget i 1968, maskinhuse er
opført 1956 og 1976, roehus 1970 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
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ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GL. LANDEVEJ 1A, TORHUSE,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171718.
PETER MØLLER DITTMER,
gårdejer, født den 16.-3.-1938,
søn af Minna og Magnus Ditt
mer, Ilsø, gift den 22.-2.-1964
med Erna Pedersen, vaskeriarbej
der, født den 17.-9.-1940, datter
af Marie og Magnus Pedersen,
Sønder Lem. Parret har børnene:
Ole, født den 5.-10.-1964 og
Jan, født den 6.-2.-1970.
P.M.D. er telefonmontør. Han overtog gården den 1.-9.-1985 fra Åse Kjeldsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret 1985, kostald opført 1930, garage og
maskinhus 1985. Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 4 ungdyr, 3 slagtekalve og 1
avlstyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
GL. LANDEVEJ 5, "BAKKEBO",
OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171780.
JENS AAGE JENSEN, gårdejer,
født den 7.-1.-1941, søn af Erna
og Jens Peder Jensen, St. Tå
strup, gift den 28.-5.-1966 med
Elly Stræde Andersen, sygehjæl
per, født den 23.-4.-1944, datter
af Helga og Knud Stræde Ander
sen, Finderup. Parret har børne
ne: Flemming, født den 15.-4.1967 og Anja, født den 2.-3.1972.
J.AA.J. overtog gården den 15.-9.-1966 fra K. Hansen Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet
19,3 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1971, kostalde er opført 1909 og 1977, lade
1909, maskinhus 1974 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

GL. LANDEVEJ 7, "MAGENSPED", OPSUND, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-171548.
AGNER GRAVERSGAARD, gård
ejer, født den 17.-11.-1940, søn
af Alma og Ejnar Graversgaard,
gift den 20.-5.-1961 med Inger
Margrethe Mogensen, medhjælpen
de hustru, født den 26.-3.-1941,
datter af Sidsel og Niels Chri
stian Mogensen, Hee. Parret har
børnene: Susanne, født den 5.11.-1961, Anne Grete, født den
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31.-1.-1963, Bjarne, født den 8.-12.-1964, Gunner, født den 19.-3.-1967 og Heidi, født
den 17.-4.-1972.
A.G. overtog gården den 1.-11.-1963 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha. og der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1989, kostalde er opført 1924 og 1966, ung
dyrstald 1937, lade 1924 og maskinhuse 1960 og 1979, desuden er der udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og anparter i vinmøllelaug.
Maskinstation bruges til høst.
GL. LANDEVEJ 8, TORHUSE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172085.
ANDERS POULSEN, gårdejer, født den 11.-9.-1958, søn af Ellen og Agner Poulsen,
bor sammen med Lisbeth Søndergaard, gårdejer og produktionstekniker, født den
14.-3.-1962, datter af Signe og Anton Søndergaard, Vorgod Øster.
A.P. er tømrersvend. Han overtog gården den 11.-3.-1983 fra Elly Hansen.
Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4,2 ha., der er 3 ha. eng og 1 ha. plantage. Der er bort
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1987, kostald, svinestald og maskinhus 1960 samt lade 1933. Der
er anpart i et vindmøllelaug.
GL. LANDEVEJ 12, OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172638.
KRISTA MORTENSEN, gårdejer, født den 31.-1.-1946, datter af Johanne og Anders
Hvam, Aulum, gift den 30.-1.-1965 med Jens Kristian Mortensen, landmand, født den
11.-7.-1941, søn af Dagmar og Karl Mortensen, Aulum. Parret har børnene: Lene, født
den 19.-3.-1966, Jan, født den 19.-2.-1969, Per, født den 21.-3.-1972 og Henrik, født
den 14.-6.-1974.
K.M. er butiksassistent. Hun overtog gården den 18.-7.-1981 fra Kaj Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1977, svinestalde 1925, 1975 og 1986, lade 1975, maskinhus 1960
og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges
ca. 1.250 smågrise, desuden er der 2 ammekøer og 2 slagtekalve af blandet race. Der
er 1 traktor, plansilo og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til høst.

GL. LANDEVEJ 13, OPSUND,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171489.
KRISTIAN GADEGAARD JACOB
SEN, gårdejer, født den 25.-6.1943, søn af Dagmar og Jacob
Gadegaard Jacobsen, Hem.
K.G.J. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-10.-1981 fra sine foræl
dre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
36,3 ha., heraf tilkøbt 17,2 ha.,
11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1976, kostalde er opført 1951 og 1978, kalve
stald 1985, lade 1980, maskinhuse 1961 og 1989, der er indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er
3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.
GL. LANDEVEJ 14, "EGELUND", OPSUND, 6920 VEDEBÆK, tlf. 97-171286.
WILLIAM BECH JAKOBSEN, gårdejer, født den 2.-2.-1933, søn af Nielsine og Ejnar
Jakobsen, Fiskbæk, gift den 5.-5.-1956 med Elly Mouritsen, medhjælpende hustru, født
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den 16.-2.-1935, datter af Marie
og Niels Senius Mouritsen, Brejning. Parret har børnene: Ver
ner, født den 18.-11.-1959 og
Henrik, født den 29.-9.-1964.
William B. Jakonsen har været
på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-4.-1956
fra Oluf Stenholt Dahl.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 20
ha., heraf tilkøbt 9 ha. og der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1978, svinestalde er opført 1965 og 1973 og
maskinhuset 1974. Gården drives med en svineproduktion på 22 årssøer og der produ
ceres ca. 400 slagtesvin. Planteproduktionens salgafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo, tårnsilo og kold lufts tørreri.

GL. LANDEVEJ 15, "AGERBO", BREJNINGGÄRD MARK, 6971 SPJALD, tlf. 97171975.
PEDER MOURITSEN, gårdejer, født den 30.-11.-1913, søn af Maren og Mourits Mouritsen, Opsund, gift den 2.-8.-1935 med Amalie Agerbo, medhjælpende hustru, født den
12.-5.-1916, datter af Ane og Niels Sofus Agerbo. Parret har børnene: Vita, født den
23.-4.-1936, Karen, født den 11.-1.-1941 og Ole, født den 15.-1.-1946.
P.M. er pensionist. Han overtog jorden i 1938 og byggede selv gården.
Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. skov. 6 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1938, alle avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald, lade
og maskinhus, er ligeledes fra 1938. Gårdens besætning er på 2 avlshopper + opdræt af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og
tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
GL. LANDEVEJ 17, "BAKKEGAARDEN", BREJNINGGÄRD
MARK, 6971 SPJALD, tlf. 97381243.
KJELD MOURITSEN, gårdejer,
født den 21.-6.-1943, søn af Oli
ne og Andreas Brink Mouritsen,
Randbæk, gift den 14.-11.-1970
med Erna Elisabeth Jensen, med
hjælpende hustru, født den 19.5.-1948, datter af Lilly og El
strøm Jensen, Brande. Parret har
børnene: Lone, født den 7.-10.1971, Tommy, født den 10.-10.1974 og Dorthe, født den 8.-9.1979.
K.M. er medlem af Menighedsrådet, han er i bestyrelsen for vikarordningen i Videbæk
og Hedeboernes Landboforening. Han overtog gården den 1.-4.-1978 fra sin bror Kurt
Mouritsen, nuværende ejer er 3. ejer i slægten, men det er 2. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 25,8 ha., der er frasolgt 3,3 ha.
og der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1966, kostald 1955, svinestald 1964, lade 1903, maskinhus 1974 og
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 26 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 500 salgtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.

GL. LANDEVEJ 18, "VASEGAARDEN", BREJNINGGÄRDS MOSE, 6971 SPJALD, tlf.
97-381192.
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KNUD AGERBO, gårdejer, født den 12.-12.-1940, søn af Metea og
K.A. er husbondafløser. Han overtog gården den 1.-1.-1963 fra sine
Ejendomsskyld 380.000. Areal 2,5 ha., der er tilkøbt 7,7 ha. og
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1972, kostald og lade opført
1976 og der er gylletank. På gården er der 1 traktor og tårnsilo.

Markus Agerbo.
forældre.
solgt 24,2 ha.
1932, maskinhus

GL. LANDEVEJ 19, BREJNINGGÅRDS MOSE, 6971 SPJALD, tlf. 97-381193.
ALEXANDREA BANK OLESEN, gårejer, født den 12.-12.-1910, datter af Kristine og
Laurits Lauridsen, gift den 22.-1.-1929 med Peder Kristian Bank Olesen, gårdejer, født
den 28.-5.-1895, søn af Ingeborg og Mikkel Bank Olsen, Nr. Vium. Parret har børnene:
Henry, født den 24.-4.-1929, Erna, født den 13.-7.-1931, Carlo, født den 16.-7.-1937,
Inger Agnete, født den 12.-12.-1945 og Aase, født den 10.-5.-1949.
P.K.B.O. døde den 4.-8.-1966. Han overtog jorden den 1.-7.-1929 og byggede selv
gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er bortforpagtet 13,5
ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret omkring 1960, kostald og svinestald opført
1929 og 1951, lade opført 1951 og maskinhus 1947. Gårdens besætning er på 3 årskøer
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til høst.
GL. LANDEVEJ 20, "NY VASEGAARD", BREJNINGGÅRDS MO
SE, 6971 SPJALD, tlf. 97-381170.
SVEND AAGE LARSEN, gårdejer,
født den 17.-12.-1931, søn af
Karen og Johs Larsen, Vorgod
Østerby, gift den 8.-5.-1965 med
Bente Kamp, medhjælpende hu
stru, født den 6.-10.-1935, dat
ter af Pauline og Frederik
Kamp, Opsund. Parret har bør
nene: Anne Marie, født 23.-4.1956, Johannes, født den 13.-8.1957 og Henning, født den 30.-6.-1966.
S.AA.L. overtog gården den 1.-10.-1955 fra Kresten Laursen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1974, kostald, svinestald og lade er opført
1931 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 16 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 20 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, kold lufts
tørreri samt vindmølleanperter.

GL. SKOLEVEJ 1, "NYGÅRD", VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175131.
NIELS VESTERGAARD, gårdejer, født den 21.-12.-1922, søn af Marie og Jakob Vestergaard, Remmerhus, gift den 21.-11.-1948 med Nina Hansen, medhjælpende hustru, født
den 27.-6.-1926, datter af Ane Sofie og Peder Kristian Hansen, Remmerhus. Parret
har børnene: Bjarne, født den 26.-12.-1951, Doris Marie, født den 23.-1.-1955, Anne
Marie, født den 27.-6.-1961 og Benny, født den 16.-11.-1962.
N.V. har været på Borris Landbrugsskole, han er kirkeværge ved Vorgod Kirke. Han
overtog gården den 1.-9.-1959 fra Hans Nygaard. Den er opstået omkring 1890 ved
sammenlægning af 3 mindre ejendomme.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalde 1925 og 1965, laden er ombygget i 1938 og maskin
huset er fra 1944. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 14 ungdyr og
15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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GL. SKOLEVEJ 5, "HØJGÅRD",
VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175166.
JØRGEN MOOSGAARD, kirke
gårdsgraver, født den 24.-1.-1936,
søn af Else og Albert Kristen
sen, Vildbjerg, gift den 24.-11.1962 med Inge Nielsen, født den
28.10.-1942, datter af Mie og
Richard Nielsen, Fjelstervang.
Parret har børnene: Berit, født
den 29.-3.-1964, Lisbet, født den
11.10.-1966, Birgitte, født den
29.-9.-1970 og Bjarke, født den 16.- 10.-1974. I.N. døde den 1.-6.-1985.
J.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra
Jens Haunstrup. Gården kan føres tilbage til 1800-tallet.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1876 og udvidet flere gange, senest i 1976, kostalde er opført
1916 og 1968, svinestald og lade 1916 og maskinhus 1974. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og korn tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
GRANLYVEJ 1, "GRANLY", NR. FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166180.
SVEND PEDERSEN, gårdejer, født den 30.-3.-1917, søn af Katrine og Alfred Pedersen,
gift den 14.-10.-1944 med Nina Larsen, medhjælpende hustru, født den 21.-7.-1918,
datter af Evilda og Lars Jørn Larsen. Parret har børnene: Anny, født den 16.-4.-1945,
Tove, født den 22.-10.-1946 og Irma, født den 8.-11.-1952.
S.P. overtog gården den 9.-1.-1945 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 32,8 ha., heraf 2 ha. sø og 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1914 og senere restaureret, kostalden fra 1912 er ændret til svi
nestald i 1954, slagtesvinestald opført 1969, farestald 1976 og lade 1912. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på ca. 450 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRÅTOPVEJ 1,
"SØNDERBYGÅRD", VORGOD, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-175527.
EGON HVAS ANDERSEN, gård
ejer, født den 22.-1.-1953, søn af
Ketty og Henrik Andersen, Skær
bæk, gift den 17.-5.-1975 med
Lene Kristensen, husassistent,
født den 21.-8.-1952, datter af
Anna og Hans Peder Kristensen,
Lønborg. Parret har børnene: Anette, født den 30.-10.-1975,
Bjarne, født den 21.-4.-1978 og
Christina, født den 26.-6.-1983.
E.H.A. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-1.-1978
fra Anker Mikkelsen. Gården kan føres tilbage til år 1800, da det var en udstykning
fra præstegården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1930, udvidet 1970 og løbende moderniseret, kostalde er opført
1930 og 1978, lade omkring 1900, maskinhus 1955, roehus 1978 og der er gylletank,
inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70
ungdyr og 35 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 4 traktorer og 3 vandingsmaskiner. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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VIDEBÆK, tlf. 97-175455.
NIELS ANTHON VESTERAGER,
gårdejer, født den 27.-4.-1948,
søn af Kristiane og Adolf Vester
ager, Vorgod, gift den 5.-1.-1974
med Inger Lis Christensen,
lærer, født den 7.-8.-1953, dat
ter af Olga og Ejner Christen
sen, Remmerhus. Parret har bør
nene: Tina, født den 10.-10.-1975,
Martin, født den 27.-4.-1978 og
Michael, født den 4.-4.-1983.
N.A.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-7.-1977
fra Thomas Ørskov Jensen. Gården er udstykket fra Vorgod GI. Præstegård.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1977-1982, kostald opført 1963, lade 1983 og
der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27
årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, 1 vandingsma
skine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
GRÅTOPVEJ 4, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175514.
HENRIK OSMUNDSEN, gårdejer, født den 7.-6.-1951, søn af Esther og Knud Osmund
sen, Gårde, gift den 26.-11.-1977 med Lilly Irene Voldsgaard Jakobsen, medhjælpende
hustru, født den 1.-9.-1951, datter af Astrid og Henry Voldsgaard Jakobsen, Rødding.
Parret har børnene: Jacob, født den 25.-11.-1978, Christian, født den 6.-7.-1980,
Ruben, født den 5.-10.-1984 og Hanna, født den 5.-9.-1986.
H.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1977
fra Marie og Karl Madsen. Gården er opstået omkring 1910.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1983, kostald 1978, den tidligere kostald er ombygget til
ungdyrstald i 1980, hvor der også blev bygget maskinhus, lade opført 1984, desuden er
der foderhus, udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 42 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GRÅTOPVEJ 7, VORGOD, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-175067.
CHRISTIAN VESTERAGER, gård
ejer, født den 8.-9.-1942, søn af
Sigrid Nørgaard og Thomas Gjesten Vesterager, Vorgod.
C.V. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 15.-12.-1977 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som blev
købt af bedsteforældrene i 1890,
den var udstykket fra Vorgod
Præstegård i 1875. Bedsteforældrene fik i 1935 landhusholdningsselskabets store sølv
bæger og Hedebrugets sølvbæger i 1941.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1906, kostald og svinestald 1923, lade 1918, maskinhuse 1958 og
1982, roehus 1989 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GÅSDALSVEJ 13, TROLDHEDE,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-194162.
HANS HOLM HANSEN, fritidslandmand, født den 20.-8.-1959,
søn af Karen og Viktor Holm
Hansen, Finderup, gift den 2.-4.1988 med Birthe Ingemann Jen
sen, sygeplejerske, født den 6.9.-1960, datter af Anne Marie
og Immanuel Jensen, Handbjerg.
Parret har sønnen Michael, født
den 5.-10.-1989.
H.H.H. er chauffør, han har væ
ret på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra
Else Lauritsen.
Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1954 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1954,
maskinhus 1977 og der er foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 40
stk., desuden er der 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAMMELSVANGVEJ 1, "ABILTRUP ØSTERGÅRD", REMMERHUS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175219.
PEDER HAMMELSVANG, gård
ejer, født den 18.-3.-1934, søn af
Jenny og Erik Hammelsvang, gift
den 14.-10.-1967 med Anna Ellegaard, medhjælpende hustru, født
den 4.-5.-1942, datter af Marie
og Anders Ellegaard. Parret har
børnene: Henrik, født den 11.-7.1970, Jesper, født den 22.-10.-

1973 og Birthe, født den 12.-6.1979.
P.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen i 1854
på 36 ha. hede.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 56 ha., heraf 6 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1970, kostalden fra 1956 er moderniseret i 1972, gammel slagtesvinestald opført 1962, slagtesvinestald 1980, lade 1962, maskinhus 1975 og der er
udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer,
32 ungdyr og 13 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 1.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, ærter, byg, hvede og
rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager,
plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng
til hjælp.

HAUNSTRUPVEJ 6, "VEJLGAARD", NR. FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97166344.
ERIK DALGAARD SØRENSEN, bygmester, født den 22.-6.-1955, søn af Nina og Lau
rits Dalgaard Sørensen, Resen, gift den 13.-10.-1979 med Inger Sørensen, korre
spondent, født den 16.-11.-1957, datter af Thora og Henry Sørensen, Grindsted. Parret
har børnene: Maibrit, født den 4.-5.-1982, Karsten, født den 5.-2.-1984 og Anders,
født den 14.-4.-1989.
E.D.S. overtog gården den 1.-3.-1987 fra Signe og Martin Thorø Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha. Jorden er bortforpagtet.
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get til trælager i 1989, maskinhuset og lageret er fra 1978. E.D.S. driver byggevirk
somhed fra ejendommen og der er 2 traktorer, 2 byggelifte samt nødvendige maskiner
til murervirksomhed og tømrerfirma, desuden er der vandingsapparat og fastbrændsels
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, der er 6 fast ansatte og 1
skoledreng.
HAUNSTRUPVEJ 7, "HEDEBO",
FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK,
tlf. 97-166034.
GUNNER ØRSKOV MADSEN,
gårdejer, født den 10.-3.-1934,
søn af Maren og Ejner Madsen,
Timring, gift den 16.-2.-1960
med Else Holbøll, født den
10.-3.- 1941, datter af Maren og
Axel Holbøll, Timring. Parret
har børnene: Karin, født den
28.-8.-1962 og Kim, født den
24.-3.-1967.
G.Ø.M. overtog gården den 30.-12.-1959 fra Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 26 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaueret, kostald opført 1976/77, den gamle
kostald er ombygget til ungkreaturer i 1978, hvor der også blev bygget maskinhus og
laden er fra 1955. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og
24 slagtekalve af racen RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
HAUNSTRUPVEJ 8, NR. FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166041.
ARNE JENSEN, landmand, født den 20.-4.-1956, søn af Rosa og Kurt Jensen, bor sam
men med Alis Johannesen, syerske, født den 13.-4.-1963, datter af Mary og Tage
Johannesen.
A.J. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-4.-1984 fra Inger og Erik Sørensen.
Areal 12,8 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, sostald og lade er opført 1977. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEDEVANGSVEJ 4, "SØNDERAGER", SØNDERUP, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-178056.
JØRGEN HOLM THOMSEN, gård
ejer, født den 22.-2.-1925, søn af
Kirstine og Niels Dejgaard Thom
sen, Hanning, gift den 29.-12.1953 med Inga Eline (Linne) Søndergaard, medhjælpende hustru,
født den 18.-10.-1931, datter af
Laura og Peder Søndergaard, Fa
ster.
Parret har børnene: Niels, født
den 15.-5.-1955, Laura, født den 9.-2.-1958 og Poul, født den 15.-7.-1960.
J.H.T. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1953 fra
Jesper Gråkjær. Gården blev udstykket fra "Sønderupgård".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 17 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført 1910 og udvidet 1972, avlsbygningerne nedbrændte i 1986 ved et
lynnedslag, der blv genopført svinestald og foderhus, maskinhuset er fra 1984 og der
er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 200
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smågrise og 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionen drives sammen med sønnen
Poul, bosiddende Hedevangsvej 5, salgsafgrøderne er raps, hvede og ærter. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til høst.

HEDEVANGSVEJ 6, FISKBÆK,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178101.
OVE KAMP BJERREGAARD,
gårdejer, født den 8.-10.-1936,
søn af Sigrid Kamp og Marius
Bjerregaard, Herborg, gift den
21.-5.1960 med Sine Marie Dal
by, pakkerske, født den 20.-6.1937, datter af Magne Petrea og
Jens Christiansen, Højmark. Par
ret har sønnen Martin, født den
15.-4.1961.
O.K.B. arbejder på maskinstation og har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1960 fra Magnus Skygge Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1976, et ældre er fra omkring 1880, kostald og lade er opført
1936, svinestald 1964 og maskinhuse 1959 og 1981. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts tørreri.
HEDEVANGSVEJ 7, "BAKKE
GÅRD", NR. VIUM, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-178017.
LAURIDS CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 7.-6.-1940, søn af
Else Marie (Mie) og Mads Chri
stensen, Nr. Vium, gift den 27.11.-1959 med Gudrun Cecilie Lyn
ge Christensen, medhjælpende hu
stru, født den 24.-7.-1943, datter
af Thora og Christian G. Chri
stensen, Nr. Vium. Parret har
børnene: Solveig, født den 7.-4.1960, Else Marie, født den 14.8.-1963, Erik, født den 27.-1.-1966 og Bjarne, født den 18.-3.-1973.
L.C. overtog gården den 1.-11.-1969 fra sine forældre, som købte den i 1938. Gården
opstod omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf 6 ha. eng og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset opført 1973, kostalden fra 1954 er ombygget og udvidet i 1975, hvor der
også blev bygget foderhus, svinestald opført 1970, lade 1954, maskinhus 1978 og der
er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 34 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 320 slagtesvin årligt, desuden er
der heste af racen Dansk Varmblod. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1
vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
HEDEVANGSVEJ 9, "HØJVANG", FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178185.
MADS CHRISTIAN MASTRUP, gårdejer, født den 7.-11.-1938, søn af Dagmar og Lau
rids Aage Mastrup, Fiskbæk, gift den 18.-2.-1970 med Lena Nielsen, medhjælpende
hustru, født den 18.-2.-1946, datter af Helga og Hans Christian Nielsen, Gamst.
Parret har børnene: Margit, født den 13.-7.-1971, Flemming, født den 20.-3.-1974 og
Lisbeth, født den 11.-11.-1978.
M.C.M. overtog gården i november 1970 fra sine forældre, som købte den i 1930.
Gården opstår omkring 1922.
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Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 42 ha., der er 11 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1975, kostalden fra 1938 er udvidet flere
gange, senest i 1973, svinestald opført 1952, lade 1938, maskinhuse 1960 og 1976, der
er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 års
køer, 38 ungdyr og 14 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden produceres ca.
500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HEDE VANGS VEJ 11, "ENGHAVE
GÅRD", FISKBÆK, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-178078.
JENS ERIK MASTRUP, gårdejer,
født den 18.-7.-1944, søn af Dag
mar og Aage Mastrup, Fiskbæk,
gift den 28.-3.-1970 med Irma
Inga Poulsen, medhjælpende hu
stru, født den 8.-6.-1948, datter
af Anne Marie og Ejnar Poulsen,
Bølling. Parret har børnene:
Aage Kristian, født den 10.-4.-1966,
Laila, født den 12.-11.-1971, Dor
the Susanne, født den 27.-2.1978 og tvillingerne Jakob og Danny, født den 10.-6.-1985.
J.E.M. er i bestyrelsen for Videbækegnens Husmandsforening. Han overtog gården den
1.-11.-1971 fra Arne Olsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og udvidet flere gange, senest i 1977, kostalden fra 1944 er
restaureret til svinestald i 1973, ny kostald opført 1972, lade 1944, maskinhus og
roehus 1974 og der er er gylletank samt udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 29 årskøer, 30 ungdyr og 50 slagtekalve af blandet race, desuden
produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HEDEVANGSVEJ 13, "HEDEVANG",
FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178170.
CHRISTIAN SVINTH, gårdejer,
født den 6.-3.-1955, søn af Jo
hanne og Niels Peder Thoustrup
Svinth, Gjellerup, gift den 2.-6.1984 med Bente Stensig Ander
sen, sygeplejerske, født den 3.10.-1958, datter af Kirsten og
Tage Andersen, Astrup. Parret
har børnene: Martin, født den 18.2.-1985 og Marie, født den 12.2.-1987.
C.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1984 fra
Søren Medom Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 31 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928, restaureret og udvidet senest i 1990, kostalden er ombygget
til drægtighedsstald i 1985, hvor der også blev bygget svinestald, laden er ombygget i
1987, maskinhuset er opført 1989 og der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 110 årssøer, der sælges ca. 2.600 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm
lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
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HEDEVANGSVEJ 15, "BÆKGÅRD",
FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178074.
HENRY VIG ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 11.-11.-1935,
søn af Dinna Vig og Peder Østergaard, Nr. Vium.
H.V.Ø. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-12.-1977 fra sine for
ældre, som købte den i 1941.
Gården eksisterede i 1868, der
er udstykket flere ejendomme
fra den.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 45 ha., heraf 10 ha. eng og brunkulslejer. Desuden er
der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1913, kostald med lade ovenpå 1953, maskinhus 1978 og der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 28 ungdyr og 13 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter
og raps. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HEDEVEJ 1, "BAKKEGAARD",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175003.
EGON CLAUSEN, gårdejer, født
den 19.-2.-1937, søn af Kirstine
og Hans Clausen, gift den 19.-2.1966 med Marie Byrskov Larsen,
medhjælpende hustru, født den
2.-10.-1942, datter af Frida og
Otto Larsen. Parret har børnene:
Poul Erik, født den 29.-11.-1966,
Jørgen Christian, født den 24.12.-1968, Knud Oluf, født den
17.-1.-1973 og Else, født den 12.-12.-1976.
E.C. er i bestyrelsen for landboforeningen. Han overtog gården den 15.-6.-1965 fra K.
Clausen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 55 ha., heraf 11 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1974, kostalden er ombygget i 1976, hvor der også blev bygget
lade, svinestalden er fra 1971, maskinhuset 1973 og der er gylletank samt køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer af racen SDM og der produceres
ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HEDEVEJ 3, "SKOVDALSRIS", BARDE, 7480 VILDBJERG, tlf. 97-175254.
ORLA SØRENSEN, BJARNE SØRENSEN og MARINUS SØRENSEN, gårdejere, sønner
af Maren og Julius Sørensen.
O.S. er født den 10.-12.-1943, B.S. den 16.-10.-945 og M.S. den 21.-4.-1932.
Brødrene overtog gården i 1977 fra deres forældre, nuværende ejere er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 88,7 ha., heraf 15 ha. skov og 22 ha. krat. Desuden er
der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1962, ungdyrstald 1962, kostald 1979, lader 1962 og 1978 samt
foderhus 1979, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 29 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3
heste og 3 får. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst
og der er 1 skoledreng til hjælp.
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BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175278.
BENT KRISTENSEN, gårdejer,
født den 20.-6.-1942, søn af Else
og Albert Kristensen, gift den
1.-8.-1964 med Hanne Christen
sen, medhjælpende hustru, født
den 25.-2.-1933, datter af Tinne
og Peder Christensen. Parret har
børnene: Klaus, født den 10.-6.1965, Mikal, født den 21.-8.-1966
og Tinna, født den 10.-3.-1968.
B.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sine
svigerforældre.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 83 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 80
ha.
Stuehuset er opført 1931, kostalde 1926, 1964 og 1973, svinestalden er ombygget i
1977, laden fra 1926 er tilbygget i 1939, maskinhus opført 1970, der er både inden- og
udendørs køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en slagtekalveproduktion på
190 stk. af blandet race, desuden er der 10 får og 8.500 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, frøgræs og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 rendegraver, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På
gården er 1 fast medhjælper.

HEDEVEJ 8, "NØRREVANG", BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175412.
KARL AAGE BECH PEDERSEN, gårdejer, født den 25.-9.-1950, søn af Signe og Aksel
Pedersen, gift den 21.-4.-1973 med Krista Clausen, bankassistent, født den 14.-10.1952, datter af Grethe og Peder Clausen. Parret har børnene: Henrik, født den 6.2.-1974, Lisbeth, født den 15.-2.-1976 og Annette, født den 30.-3.-1979.
K.AA.B.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-ll.1974 fra Otto Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. hede.
Stuehusets alder er ukendt, det er løbende restaureret, avlsbygningerne består af en
ældre svinestald, farestald fra 1974, klimastald og lade 1976 og der er gylle tank.
Gården drives med en svineproduktion på 155 årssøer, desuden er der 2 får. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1
skoledreng til hjælp, der er 1 deltids medhjælper og maskinstation bruges til høst.

HEDEVEJ 10, "HEDELUND",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97- 175407.
ARNE JESSEN, gårdejer, født
den 22.-11.-1945, søn af Mary og
Ejner Jessen, gift den 4.-8.-1973
med Karen Mette Sørensen, syer
ske, født den 15.-10.-1948, dat
ter af Ketty og Jens Peter Sø
rensen.
A.J. er arbejdsmand. Han over
tog gården den 23.-7.-1968 fra
Alfred Jørgensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal
20,8 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1979, kostald og svinestald er af ældre dato
og bliver ikke brugt, laden er fra omkring 1950 og maskinhuset 1984. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. A.J. ejer også
Skærbækvej 1, Nr. Vium.
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HENRY MADSEN, gårdejer, født den 15.-10.-1940, søn af Magda og Laurits Madsen,
gift den 4.-3.-1967 med Karen Sand Christensen, hjemmesygeplejerske, født den
27.-11.-1944, datter af Amalie og Jens Sand Christensen. Parret har sønnen Jørgen,
født den 17.-6.-1962.
H.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1966
fra Johannes Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1974, farestald opført 1972, drægtighedsstald
1976, smågrisestalden er ombygget i 1987, slagtesvinestald opført 1986, fravænningsstald 1982, lader 1972 og 1976, maskinhus 1971 og der er 2 gylletanke. Gården drives
med en svineproduktion på 145 årssøer, der sælges ca. 2.100 smågrise og 1.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine, plansilo, kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til høst.
HEDEVEJ 14,
"AHLE KJÆRGAARD", BARDE, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-175347.
POUL HENRIK JENSEN, gårdejer,
født den 10.-12.-1955, søn af
Alice og Egon Jensen, gift den
27.-9.-1980 med Inge Frandsen,
medhjælpende hustru, født den
27.-9.-1956, datter af Erna og
Børge Frandsen. Parret har bør
nene: Jacob, født den 15.-4.1982, Helle, født den 29.-5.1983 og Jeppe, født den 13.-6.-1989.
P.H.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1980 fra
Holger Kristensen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 70 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1975, kostald opført 1973, lade 1925 og
maskinhus 1970, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
120 årskøer, 130 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til høst.

HEDEVEJ 16, "BAKKESKÆRET",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175220.
ANDERS MØLSTED CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 8.-1.1929, søn af Kirstine Mølsted og
Therkiel Christensen, gift den
30.-10.-1954 med Anne Marie
Søndergaard, køkkenlederafløser,
født den 3.-6.-1933, datter af
Katrine og Troels Søndergaard.
Parret har børnene: Troels, født
den 9.-8.-1956, John, født den
30.-10.-1958, Finn, født den 8.-10.1961 og Bjarne, født den 26.-1.-1966.
A.M.C. overtog jorden i 1954 og byggede selv gården.
Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1978, kostaldene er fra 1954 og 1983, sidst
nævnte er ombygget til svinestald, svinestaldene er opført 1954 og 1983, lade fra 1954
er ombygget til svinestald i 1983, maskinhuset er fra 1978 og der er gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er
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raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

HERBORGVEJ 2, "LYKKEGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171804.
HANS CHRISTIAN LAURITSEN,
gårdejer, født den 22.-7.-1938,
søn af Karen og Anthon Laurit
sen, Vorgod, gift den 3.-12.-1966
med Signe Doretha Jensen, ren
gøringsassistent, født den 7.-2.1936, datter af Marie og William
Jensen, Skjern. Parret har bør
nene: Hanne, født den 16.-11.1967 og Poul, født den 5.-1.1973.
H.C.L. her gravermedhjælper ved Herborg Kirke, han har været på Haslev Landbrugs
skole og er medlem af Menighedsrådet i Herborg. Han overtog gården den 15.-10.1966 fra Kathrine og Jeppe Poulsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,1 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1898, udvidet og moderniseret flere gange, kostalden fra 1936 er
udvidet i 1974, svinestald opført 1977, lade 1936, maskinhus 1979 og der er udendørs
køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 15
ungdyr af racerne RDM og SDM, desuden produceres ca. 450 salgtesvin årligt. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HERBORGVEJ 8, "KJELSTRUP",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171674.
JENS MØLGAARD KAASGAARD,
gårdejer, født den 9.-12.-1943,
søn af Metha og Johannes Kaasgaard, Herborg, gift den 18.-5.1968 med Kirsten Østergaard Kri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 20.-5.-1946, datter af
Olga og Jørgen M. Kristensen,
Hostrup. Parret har børnene: Jo
hannes, født den 4.-5.-1969,
Jørgen, født den 24.-2.-1972, Ole, født den 2.-4.-1978 og Per, født den 30.-4.-1984.
J.M.K. har været på Midtjyllands Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen
ved Herborg Skole. Han overtog gården den 1.-6.-1965 fra sine forældre, som købte
den i 1936. Gården er en af de ældste i Herborg.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1982, kostalde 1938 og 1972, lade 1938, maskinhus 1974 og der er
indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 års
køer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandings
maskine, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
HERNINGVEJ 49, "NEDERGÅRD", ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175449.
SVEND ERIK ABILDTRUP, gårdejer, født den 16.-7.-1950, søn af Marie og Svend
Abildtrup, gift den 25.-10.-1975 med Mette Haunstrup Andersen, medhjælpende hustru,
født den 5.-6.-1949, datter af Anna og Jens Chr. Haunstrup Andersen. Parret har
børnene: Anders, født den 25.-1.-1978, Marianne, født den 20.-3.-1980 og Helene, født
den 9.-7.-1983.
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Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-8.-1975
fra sin far, nuværende ejer er
13. generation på gården, som
kom i familiens eje i 1487.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
80 ha., heraf 6 ha. skov og 15
ha. eng. Desuden er der lejet 4
ha.
Stuehuset er opført 1982, kostald
1950, ungdyrstald 1976, lade, ma
skinhus og foderhus 1979 og der
er gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, byg, rug og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Overgårdsvej 1.
HERNINGVEJ 51, "ROSENLUND"
ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-175080.
FREDE NØRGÅRD, landmand,
født den 11.-2.-1928, søn af Ka
trine og Andreas Nørgård, gift
den 7.-11.-1951 med Birthe Vejlgård, husmor, født den 31.-5.1932, datter af Marie og Niels
Vejlgård. Parret har børnene: Ni
els, født den 10.-11.-1952, Poul,
født den 25.-10.-1953, Ole, født den 16.-7.-1956, Katrine, født den 22.-4.-1959 og Per,
født den 25.-12.-1961.
F.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1951 fra
Børge Nielsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 14 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1912 og tilbygget 1969, kostald opført 1959, kartoffelhus 1976,
det er lejet ud. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
HERNINGVEJ 62, FRIFELT, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175615.
MADS ANDERSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1920, søn af Johanne og Ole Andersen,
gift den 23.-8.-1946 med Karen Olsen, født den 13.-12.-1923, datter af Marianne og
Ole Johan Olsen. Parret har børnene: Jens Vagn, Hanne, Karl, Irene, Niels Chr., Hol
ger, Ruth og Hartvig.
M.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Munksgaard.
Areal 8,8 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1924, alle avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og la
de, er fra 1924. M.A. ejer også Timringvej 21.

HOLMGÅRDSVEJ 1, "VESTER HOLMGAARD", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97384016.
ASGER BERTHELSEN, gårdejer, født den 3.-5.-1929, søn af Katrine og Anton Berthelsen, Ramme, gift den 12.-2.-1955 med Bodil Korsholm, medhjælpende hustru, født den
5.-9.-1934, datter af Asta og Peder Korsholm. Parret har børnene: Leif, født den
17.-7.-1957, Lene, født den 2.- 7.-1959 og Birgitte, født den 17.-9.-1967.
A.B. overtog gården den 12.-2.-1955 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 2 ha. marginal
jord. Desuden er der forpagtet 16,5 ha.
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"Vester Holmgaard"s stuehus er
opført omkring 1880 og restaure
ret 1970, kostalden fra 1979 er
ændret til svinestald, svinestald
opført 1959, lade 1987, maskin
hus 1969 og der er gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.750 stk. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo, varm og kold lufts tør
reri samt halmfyr.
HOLMGÅRDSVEJ 2, "ØSTER
HOLMGAARD", GRØNBJERG,
6971 SPJALD, tlf. 97-384020.
JOHANNES JUULSGAARD KIRK
gårdejer, født den 27.-2.-1929,
søn af Esther og Jens Jensen
Kirk, Vester Tim, gift den 9.-7.1957 med Ingrid Jepsen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-5.-1935,
datter af Ragnhild og Svend Emil
Kousgaard Jepsen, Abildå. Parret
har børnene: Svend, født den 8.4.-1958, Karen, født den 5.-7.-1959, Hanne, født den 26.-1.-1961, Inger Margrethe,
født den 7.-7.-1963, Bente, født den 18.-6.-1965, Elsebeth, født den 1.-5.-1968 og
Jens, født den 22.-7.-1969.
J.J.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1955
fra Maren Jensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1982, kostald opført 1912, svinestalde 1912 og
1978, lade 1935, maskinhus 1962 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.300. stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 2 nye tærskere, 1 rendegraver, gastæt kornsilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.

HOLSTEBROVEJ 1, "NY RAVNS
BJERG", RAVNSBJERG, 6971
SPJALD, tlf. 97-381785.
LEIF PEDERSEN, gårdejer, født
den 1.-2.-1955, søn af Valborg
og Carlo Pedersen , Abildå, gift
den 26.-4.-1980 med Anette Bæk
Davidsen, køkkenleder, født den
4.-9.-1957, datter af Ninna og
Svend Davidsen, Holstebro. Par
ret har børnene: 10.-6.-1982,
Carsten, født den 12.-12.-1983
og Anders, født den 8.-5.-1988.
L.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1979 fra Ole
Muff Ebbesen.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 34 ha. og der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1987, kostald og ungdyrstald opført 1964, lade
og maskinhus 1983, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 65 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.
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BREJNING, 6971 SPJALD, tlf.
97-381344.
SØREN LAURSEN, gårdejer, født
den 9.-5.-1928, søn af Jenny og
Thorvald Laursen, Holmsland,
gift den 3.-9.-1960 med Elna Jen
sen, beskæftigelsesvejleder, født
den 14.-4.-1933, datter af Elly
og Anders Jensen, Klovborg. Par
ret har børnene: Hanne, født den
28.-9.-1961, Henning, født den
15.-10.-1963 og Niels Erik, født den 6.-3.-1965.
S.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1971 fra
Frode Svendsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 78,5 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha., der er 22,5 ha. margi
naljord. Areal angivelsen er incl. Feldbækvej 8. Desuden er der forpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført 1941, det gamle fra 1853 bruges i dag til lager og værksted, ko
stald opført 1923, malkestald, løsdriftstald, lade og maskinhus 1976. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 45 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og hør. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen
med Feldbækvej 8, hvor ejendomsværdien er 400.000, stuehuset er fra 1848, desuden
er der stald og lade.
HOLSTEBROVEJ 6, "STORE SNOGDAL", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381878.
ERIK HOLMGAARD, gårdejer, født den 29.-8.-1958, søn af Elsebeth og Svend Holmgaard, gift den 24.-7.-1986 med Niolle Miles, bankassistent, født den 17.-9.-1957, dat
ter af Mary og Noe Miles, New Zealand. Parret har sønnen Jesper, født den 18.-7.1987.
E.H. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-8.1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 56 ha., heraf 10 ha. skov, der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1960, ungdyrstald 1966 og!978, maskinhus 1967 og
der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 51
årskøer, 70 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 moderfår og 1
vædder. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper
og der bruges maskinstation til høst.

HOLSTEBROVEJ 10, "ØSTER
PRAGH", PRAGH, 6971 SPJALD,
tlf. 97-384235.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
1.-4.-1956, søn af Gerda og Wil
ly Jensen, bor sammen med
Margrethe Olsen, husmor, født
den 1.- 3.-1947, datter af Helga
Fonnesbæk. Parret har børnene:
Kennet, født den 19.-12.-1985 og
Trine, født den 9.-12.-1987.
E.J. er bygningshåndværker. Han
overtog gården den 1.-5.-1988
fra sine forældre, som selv byggede den.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,6 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1956, svinestald og lade er ligeledes fra 1956, staklade 1965 og
maskinhus 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og anparter i vindmøllelaug.
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HOLSTEBROVEJ 11, "MOESGAARD" BREJNING, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381473.
PEDER MOESGÅRD ANDERSEN,
gårdejer, født den 10.-4.-1941,
søn af Dagny og Anders Viftrup
Andersen, gift d. 6.-2.-1977 med
Connye Andersen, medhjælpende
hustru, født den 1.-6.-1941, dat
ter af Frida og Aage Andersen,
Hornbæk. Parret har sønnen Mar
tin, født den 2.-4.-1975.
P.M.A. overtog gården i 1971 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 80,8 ha., heraf 25 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1977, kostalde er opført 1920 og 1969, lade
1920 og maskinhuse 1974 og 1986, desuden er der indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr.
HOLSTEBROVEJ 13, "TOFT",
BREJNING", 6971 SPJALD, tlf.
97-381586.
INGE OG STEEN FAURBYE,
gårdejere.
S.F. er født den 11.-11.-1944,
søn af Elna og Svend Aage Faurbye, gift den 23.-3.-1974 med In
ge Hansen, assistent, født den
28.-7.-1947, datter af Inger
Margrethe og P.O. Hansen, Laurbjerg. Parret har børnene:
Jens Jacob, født den 30.-1.-1975
og Hans Christian, født den 2.2.-1976.
S.F. er ingeniør og er i bestyrelsen for Limousineforeningen. Ægteparret overtog går
den den 15.-9.-1986 fra Emma Iversen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 56,3 ha., heraf 10 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1974, svinestald og lade er opført 1929, ko
stald og maskinhus 1974. Gårdens besætning er på 20 ammekøer, 2 ungdyr og 15 slag
tekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er
3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til høst.

HOLSTEBROVEJ 14, "LØGENSHØJ", KODAL, 6971 SPJALD,
tlf. 97-384223.
JENS CHRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født den 5.-12.-1933, søn af
Petrine og Ægædius Nielsen, Ko
dal, gift den 20.-2.-1955 med Ane Marie Jensen, dagplejer, født
den 13.-10.-1937, datter af Ger
trud og Anton Jensen, Holmsland.
Parret har børnene: Jørgen Fred
dy, født den 19.-2.-1957, Kurt
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21.-7.-1968.
J.C.N. er murer. Han overtog gården den 11.-6.-1967 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18,6 ha. og der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1875 og restaureret 100 år senere, kostald, svinestald og
lade er opført 1954 og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri.
HOLSTEBROVEJ 15, "NY SNOGDAL", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381887.
BENTE CHRISTIANSEN OG EDVARD FINNERUP, gårdejere.
E.F. er født den 3.-7.-1955, søn af Ruth og Anders Finnerup, Stauning, bor sammen
med Bente Christiansen, gårdejer og lærer, født den 25.-2.-1956, datter af Birthe og
Poul Christiansen, Gentofte.
E.F. er dyrlæge. Parret overtog gården den 1.-12.-1986 fra Torben Iversen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., heraf 8 ha. marginaljord. 22 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1931 og senere restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1931. Gårdens besætning er på 2 hopper af Dansk Varmblod. Der er anparter i vindmøllelaug.

HOLSTEBROVEJ 18, GRØNBJERG
6971 SPJALD, tlf. 97-384336.
LAURIDS PEDERSEN, gårdejer,
født den 15.-9.-1926, søn af Sig
ne og Niels Kristian Pedersen,
Abildå.
L.P. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 20.-4.-1964 fra Johannes Pe
dersen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal
7,8 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1985, kostald og svinestald er opført 1906, la
de 1930 og maskinhus 1982. Gårdens besætning er på 4 ungkreaturer og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
HOLSTEBROVEJ 20, "GRØNTOFT", GRØNTOFT, 6971 SPJALD, tlf. 97-384247.
KLAUS JENSEN, gårdejer, født den 8.-5.-1945, søn af Mette og Aksel Jensen, Vide
bæk, gift den 28.-6.-1974 med Marlene Rainnie, sygeplejerske, født den 4.-1.-1946, dat
ter af Hacel Dean og John Rainnie, Canada. Parret har børnene: Teresa, født den
27.-3.-1975, Jens, født den 21.-11.-1976 og Hans, født den 19.-6.-1978.
K.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Midtjysk Kartoffel
mel i Brande. Han overtog gården den 1.-4.-1973 fra Kirstine Kristensen. Gården blev
i 1830 udstykket fra "Ommegård", oprindeligt var der kun 2,5 ha. til den.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33,7 ha., heraf tilkøbt 7,6 ha. og der er forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1975, kostalde er opført 1931 og 1978, lade
1978 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 740 stk., des
uden er der 2 ammekøer, 2 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er kartofler og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HOLSTEBROVEJ 22, "LANGHOLT", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384320.
HAKON PØHL, gårdejer, født den 12.-4.-1952, søn af Nanna og Peder Bendtsen, gift
den 21.-8.-1976 med Karen Marie Bendtsen, regnskabsassistent, født den 2.-10.-1954,
datter af Sigrid og Johannes Bendtsen, Spjald. Parret har datteren Maibrit, født den
4.-9.-1982.
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H.P. er tømrer. Han overtog gården den 1.-1.-1976 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1977, maskinhus opført 1982. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er. 1 traktor,
1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
HOLSTEBROVEJ 25, "MOSELUND", GRØN
BJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384118.
PEDER PRÆSTEGAARD SØRENSEN, gård
ejer, født den 12.10.- 1925, søn af Katrine
og Kristian Sørensen, Spjald.
P.P.S. har været på Haslev Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 24 ha., heraf
tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Desuden er der forpagtet 2 ha.
Areal 24 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. marginaljord. Desuden er der forpagtet
2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade er
opført 1922, maskinhus 1981 og der er udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 12
ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er
2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HOLSTEBROVEJ 26, "BÆKGAARD", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384179.
OLE BJERG BERTHELSEN, gårdejer, født den 24.-11.-1959, søn af Ruth og Hans
Bjerg, Ørnhøj, gift den 12.-7.-1986 med Eva Lægaard Broni, landmand, født den 23.3.-1962, datter af Grethe og Bent Broni, Grenå. Parret har børnene: Tom, født den
21.-5.-1987 og Mona, født den 21.-1.-1989.
E.L.B. har været på Ladelund og Asmildkloster landbrugsskoler.
O.B.B. har været på Lægård og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården denu31.12.-1983 fra Gregers Pedersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf 1,5 ha. skov, der er forpagtet 10 ha. og
udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1987, farestald og fravænningsstald er opført
1986, sostalden fra 1975 er renoveret 1986, løbestald opført 1912 og renoveret 1986,
lader er opført 1957 og 1918, maskinhus 1976, garage 1918 og 1989 og der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise, desuden er der 1 ammeko og 1 slagtekalv af racen Jersey. Planteproduktionens
salgafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.
HOLSTEBROVEJ 27, "BAKKELY", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384397.
BIRGIT TROLDTOFT JENSEN OG THORKILD HJORT, gårdejere.
T.H. er født den 11.-3.-1949, søn af Lis og Børge Hjort, Skjern, bor sammen med Bir
git Troldtoft Jensen, ergoterapeut, født den 25.-7.-1951, datter af Helga og Ulrik
Troldtoft Jensen, Vind. Parret har børnene: Anne, født den 16.-8.-1982 og Jens, født
den 22.-9.-1985.
T.H. er arkitekt. Parret overtog gården den 1.-5.-1982 fra Thorvald Andersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret 1960, svinestald og lade er opført
1890, kostald 1926 og maskinhus 1950. Gårdens besætning er på 25 moderfår og 1 væd
der. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
HOLSTEBROVEJ 28, "PØL", PØL, 6971 SPJALD, tlf. 97-384386.
KNUD PØL NIELSEN, gårdejer, født den 20.-6.-1953, søn af Anna og Carl Frederik
Pøl, Pøl, bor sammen med Gerda Kruse Larsen, husmor, født den 22.-11.-1952, datter
af Karen og Svend Arne Rasmussen, Voulund. Parret har børnene: Johnni, født den 2.-
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K.P.N. er specialarbejder og har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-6.-1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 67 ha., heraf 5 ha. marginaljord. Der er forpagtet 9
ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1975, kostald opført 1946, lade 1970, maskin
hus 1987 og der er udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 7 ammekøer, 4 ungdyr
og 4 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler,
raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegra
ver, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.

HØJMOSEVEJ 13, "LILLE HØJMOSE", RANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381868.
ANETTE KORSAA LAURIDSEN, gårdejer, født den 5.-6.-1951, datter af Lis og Aage
Korsaa Hansen, Værløse, gift den 25.-1.-1975 med Øjvind Lauridsen, værktøjsmager,
født den 4.-4.-1947, søn af Klara og Niels Marius Lauridsen, Vanløse. Parret har børne
ne: Jeppe, født den 26.-6.-1975 og Rasmus, født den 4.-7.-1979.
A.K.L. er konsulent og har været på Lyngby Landbrugsskole. Hun overtog gården den
1.-12.-1984 fra Chr. Christiansen.
Areal 14,4 ha., der er frasolgt 8,5 ha., der er 3,5 ha. eng. 13 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1979, kostald 1978 og lade 1935. Gårdens besætning er på 1 hoppe
af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor og anparter i vindmøllelaug.
HØJMOSEVEJ 26, RANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381444.
PEDER STRAASØ KJÆR, gårdejer, født den 13.-5.-1950, søn af Elly og Magnus Kjær,
Spjald, gift den 9.-6.-1973 med Anne Marie Lauridsen, kontorassistent, født den 19.7.-1950, datter af Ingrid og Thonnes Lauridsen, Spjald. Parret har børnene: Carsten,
født den 22.-2.-1976 og Carina, født den 31.-5.-1980.
P.S.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1972 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 34
ha.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1986, svinestalde er opført 1977 og 1985, lade
1985, maskinhus 1989 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 4.250 stk., desuden er der 3 ammekøer, 2 ungdyr og 3
slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og pille
græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold
lufts tørreri og anparter i vindmøllelaug.
HØJMOSEVEJ 28, "RANDBÆKGAARD", RANDBÆK, 6971 SPJALD.
SVEND AAGE VESTERBERG, gårdejer, omtales under Højmosevej 30.
S.AA.V. overtog gården den 28.-9.-1983 fra Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og korn. Den drives sammen med Højmosevej 30.

HØJMOSEVEJ 30, RANDBÆK,
6971 SPJALD, tlf. 97-381231.
SVEND AAGE VESTERBERG,
gårdejer, født den 27.-3.-1922,
søn af Marianne og Anders Ve
sterberg Andersen, Spjald.
S.AA.V. overtog gården den 1.1.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19
ha.
Stuehuset er opført 1959, kostald
og svinestald 1970, lade 1924,
maskinhuse 1954 og 1989 og der er indendørs køresilo. Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 8 slagtekalve af racen RDM,
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salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt anparter i vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bru
ges til høst. Gården drives sammen med Højmosevej 28.

HØJMOSEVEJ 32, RANDBÆK,
6971 SPJALD.
ALFRED ANDERSEN, gårdejer,
omtales under knivsbækvej 11.
A.A. overtog gården den 1.-9.1979 fra Gudmund Olsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 27
ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1930
kostalde 1920 og 1975 og der er
gylletank. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion sam
men med Knivsbækvej 11.

HØLLETVEJ 5, "NY VESTER
GÅRD", REMMERHUS, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-175290.
HANS JØRN MIKKELSEN, gård
ejer, født den 21.-7.-1943, søn
af Anna og Carlo Mikkelsen, gift
den 17.-4.-1965 med Bente Ny
gård, medhjælpende hustru, født
den 11.-2.-1944, datter af Maren
og Viggo Nygård. Parret har bør
nene: Charlotte, født den 29.3.-1966, Malene, født den 14.12.-1967, Marianne, født den
13.-2.-1971 og Heine, født den 19.-11.-1975. B.N. arbejder som sygehjælper på ple
jehjem.
H.J.M. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er formand for læplantningsudvalget
og i bestyrelsen for D.L.K. Han overtog gården den 15.-8.-1966 fra sin svigerfar, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens eje i 1873, da den blev
udstykket fra "Vestergård".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 39,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1973, kostalden fra 1951 er renoveret i 1971,
svinetalden fra 1954 er ændret til køer i 1971, kalvestald med spalter er opført 1975,
lade 1926, maskinhus 1977 og foderhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgafgrøder er byg og
raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØLLETVEJ 7, "HØJGÅRD",
REMMERHUS, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-175545.
KARL MARTIN JENSEN, gårde
jer, født den 9.-3.-1953, søn af
Tove og Jørgen Jensen, gift den
27.-7.-985 med Vibeke Vest, sek
retær, født den 1.-11.-1961, dat
ter af Thora og Tage Vest. Par
ret har børnene: Henriette, født
den 26.-9.-1986 og Esben, født
den 11.-2.-1988.
K.M.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kontrolforenin-
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gen og overtog gården den 15.-4.-1980 fra Johannes Mortensen.
Ejendomsskyld 1.000.000, i vurderingen er der ikke medregnet maskinhus og stuehus.
Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. skov og der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1989, kostalden fra 1972 er ombygget i 1974, lade opført 1900,
maskinhus 1990, roehus 1974 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 36 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 skoledreng til hjælp.

HØLLETVEJ 8, REMMERHUS,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175513.
SIGURD NIELSEN, gårdejer, tek
niker, født den 16.-3.-1957, søn
af Mary og Andreas Nielsen, gift
den 16.-3.-1985 med Else-Marie
Nielsen, socialpædagog, født den
17.-3.-1958, datter af Krestine
(Stinne) og Gunnar Nielsen. Par
ret har børnene: Ninna, født den
29.-7.-1986 og Rasmus, født den
15.-12.-1987.
S.N. er tekniker ved Flyvevåbnet. Han overtog gården den 1.-4.-1984 fra Aksel Bertel
sen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1984, hvor også maskinhuset blev bygget. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor,
andel i mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
HØLLETVEJ 12, VORGOD ØST,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175092.
INGELIS OG NIELS PEDER BÆKGAARD, gårdejere.
I.B. er født den 10.-6.-1960, dat
ter af Elna og Martin Pedersen,
gift den 4.-6.-1988 med Niels Pe
der Bækgaard, gårdejer, født den
7.-4.-1954, søn af Gudrun og Aa
ge Bækgaard.
Parret overtog gården den 1.-6.1978 fra Elna og Martin Peder
sen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1902.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret senest i 1988, kostald opført 1938, spaltestald
1974, lade 1942 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KARLSMOSEVEJ 1, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175612.
OLE M. ANDERSEN, gårdejer, født den 20.-2.-1959, søn af Gudrun og Mads Andersen,
Vorgod, gift den 27.-11.-1982 med Bente Trøstrup, født den 24.-3.-1960, datter af
Inger og Vagn Trøstrup, Assing. Parret har børnene: Kirsten, født den 23.-6.-1985 og
Simon, født den 2.-11.-1987.
O.M.A. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1982 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1922.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24,5 ha. og der er forpagtet 5 ha.

Karlsmosevej l's stuehus er op
ført 1911 og gennemrestaureret
og tilbygget 1987, kostalden fra
1880 er om- og tilbygget flere
gange, ungdyrstald opført 1987,
lade 1989 og maskinhus 1958.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 60 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM.
Der er 2 traktorer og 1 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KARLSMOSEVEJ 4, "LUNDSMINDE", VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175405.
PEDER EMIL LUND JENSEN, underforvalter, født den 7.-9.-1958, søn af Inga og
Ejner Lund Jensen, Vorgod, gift den 20.-8.-1988 med Anna Mørch, postbud, født den
4.-4.-1964, datter af Bodil og Erik Mørch, Opsund. Parret har datteren Malene, født
den 20.-7.-1989. P.E.L.J. arbejder på Videbæk Tømmerhandel. Han overtog ejendom
men den 1.-8.-1987 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
kom i familiens eje i 1932.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng, 8 ha. er udlejet.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1987, alle udhusene nedbrændte i 1961 og blev gen
opført med kostald, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 2 ung
dyr og 1 slagtekalv af blandet race. Der er 1 traktor og anparter i Opsund Vindmøllelaug.

KARLSMOSEVEJ 5, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf 97-175173.
SVEND AAGE GRØNLUND, gårdejer, født den 9.-5.-1933, søn af Alma og Kristian
Grøndlund, Vitved, gift den 2.-11.-1955 med Vera Ostenfeldt, født den 20.-6.-1937,
datter af Sigrid og Hans Thomas Christensen Ostenfeldt, Videbæk. Parret har børnene:
Hans Kristian, født den 3.-3.-1956, Jens Peder, født den 28.-3.-1958, Lilian, født den
24.-12.-1962 og Inger Lise, født den 6.-1.-1972. S.AA.G. overtog gården i 1956 fra
Laurits Madsen. Areal 16 ha., heraf 1 ha. eng, der forpagtet en del jord årligt.
Stuehuset er opført 1972, hvor også kostalden blev bygget, desuden er der svinestald,
hønsehus, maskinhus og udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racerne SDM og RDM,
svineproduktionen er på 6 årssøer og der sælges ca. 120 smågrise årligt. Der er 2
traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KARLSMOSEVEJ 6, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175141.
MIKAEL KRISTIAN LARSEN, gårdejer, omtales under Birkelundvej 10.
M.K.L. overtog gården den 1.-4.-1989 fra August Kristensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 33 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Stuehusets alder er ukendt, avlsbygningerne består af kostald og lade. Gården drives
sammen med Birkelundvej 10.
KARLSMOSEVEJ 9, SKÆRBÆK,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191757.
GEORG KNUDSEN, gårdejer, om
tales under Fjelstrupvej 20.
G.K. overtog gården den 22.-9.1982 fra Ove Sørensen. Ejendoms
skyld 470.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1936 og re
staureret 1982, kostald og lade
er opført 1936, svinestald 1955,
maskinhus og staklade 1983. Går
den drives sammen med Fjelstrup
vej 20.
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KARLMOSEVEJ 12, SKÆRBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178021.
JENS ERIK SCHMIDT, gårdejer, født den 24.-5.-1942, søn af Elly og Harry Schmidt,
Ølstrup, gift den 2.-4.-1966 med Ingrid Pedersen, konfektionsarbejder, født den
11.-8.-1936, datter af Kirstine og Harald Pedersen, Nollund. Parret har børnene: Irene,
født den 20.-10.-1968, Kurt, født den 25.-10.-1969 og tvillingerne Erling og Karsten,
født den 9.-5.-1971.
J.E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 25.-3.-1966
fra Kristen Jakobsen. På gården er der fra gammel tid tinglyst ret til teglbrænding.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange, kostalden er ombygget til svinestald i 1966,
løsdriftstald er opført 1966, maskinhus 1987 og desuden er der svinestald, lade, gylle
tank og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 38 ungdyr
og 8 slagtekalve af blandet race, desuden produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Slagtesvineproduktionen ejes og passes af faderen. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Skærbækvej 9, denne gård er på 33 ha., ejendomsskyld 500.000, desuden er der halvpart i
34 ha. frijord beliggende i Ølstrup, ejendomsværdi 470.000.
KARLSMOSEVEJ 14, "SKÆRBÆKGAARD", SKÆRBÆK, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-178067.
HANS LANGBO CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 12.-12.-1932,
søn af Ane og Niels Peter Chri
stensen, Vildbjerg, gift den 2.-7.1960 med Anna Petrine Nielsen,
født den 26.-11.-1935, datter af
Kirstine og Peder Nielsen, Vind
ing. Parret har børnene: Bjarne,
født den 12.-2.-1963, Henning,
født den 7.-10.-1965 og Niels,
født den 26.-5.-1969.
H.L.C. overtog gården den 1.-6.-1960 fra Alma Simon.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 2,6 ha., der er 1 ha. skov og 3,5
ha. eng og fiskedamme.
Stuehuset er opført 1945, kostalden fra 1944 er ombygget til svinestald i 1968, ny
kostald opført 1967, hønsehus, lade og vognport 1944 og desuden er der maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 20 ungdyr og 12 slag
tekalve af racen SDM og RDM, desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIBÆKVEJ 8, "HUSTED", FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf.
97-166012.
EJGIL JOHANNES
HANSEN,
gårdejer, født den 2.-10.-1935,
søn af af Marie og Alfred Chr.
Hansen, Adum, gift den 19.-11.1960 med Else Marie Andreassen,
født den 28.-4.-1938, datter af
Anna og Ejler Andreassen, Sdr.
Nissum. Parret har børnene: Pre
ben, født den 18.-6.-1964, Birger,
født den 5.-8.-1967, Laila, født

den 18.-2.-1973 og Anita, født den 16.-5.-1978.
E.J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været medlem af Menigheds
rådet ved Fjelstervang Kirke og er i skolebestyrelsen. Han overtog gården den
15.-9.-1960 fra Torvald Pedersen.
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Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret, kostald opført 1968, goldsostalden fra
1905 er om- og tilbygget flere gange, senest i 1984, hvor der også blev bygget farestald og klimastald, slagtesvinestald opført 1975, lade og foderhus er ombygget i 1984,
maskinhuset fra 1967 er tilbygget 1979, desuden er der udendørs køresilo, 2 gastætte
siloer og 2 gylletanke. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
25 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 50
årssøer, der sælges c. 500 smågrise og 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KIBÆK VEJ 10, "DALAGERGÅRD",
FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK,
tlf. 97-166047.
BJARNE NØRGÅRD GRAVERSEN, revisor, født den 7.-6.1955, søn af Ingrid og Kristian
Nørgård Graversen, Kibæk, bor
sammen med Lene Søndergård
Sørensen, pædagogmedhjælpr,
født den 15.-9.-1960, datter af
Inger og Villy Søndergård Søren
sen, Tjørring. Parret har sønnen
Martin, født den 25.-3.-1982.
B.N.G. er regnskabskonsulent på Landbrugscentret i Kibæk, han har været på Ham
merum Landbrugsskole og er uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården den
1.-8.-1988 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens
eje omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 51 ha., heraf 1,5 ha. skov og hede samt 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1907, restaureret og ombygget senest i 1988, kostalden fra 1923
er ombygget og tilbygget i 1972, lade opført 1928 og maskinhuse 1968 og 1978. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo samt varm lufts
tørreri. Der bruges delvis fremmed arbejdskraft.

KIBÆKVEJ 12, LILLE FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97166108.
ANDERS SMEDEGAARD, gårdejer,
født den 30.-8.-1927, søn af Ka
trine og Jens Smedegaard, Lille
Fjelstervang, gift den 9.-5.-1952
med Astrid Kjer, barneplejerske,
født den 28.-6.-1930, datter af
Marie og Peter Kjer, Haderslev.
Parret har børnene: Lisa, født
den 12.-3.-1953, tvillingerne Bir
the, født den 22.-7.-1956 og
Bent, født den 23.-7.-1956, Lene, født den 20.-3.-1963 og Jens-Jørgen, født den
2.-1.-1968.
A.S. er kirkesanger og gravermedhjælper ved Fjelstervang Kirke. Han overtog gården
den 9.-5.-1953 fra sine forældre, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1935, kostalden fra 1917 er tilbygget i 1952, lade opført 1917 og
maskinhus 1980. Gården drives i dag udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, rug, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr.
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KRISTIAN BOUTRUP, gårdejer, født den 5.-8.-1921, søn af Signe og Lars Boutrup,
Randbæk.
K.B. har været mælkekusk ved Spjald Mejeri. Han overtog gården den 1.-11.-1947 fra
Søren Nielsen.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 11 ha., der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1907, kostald og svinestald 1950 samt lade 1957.

KILDSIGVEJ 3, "NY VANTING", VANTING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381292.
HENNING SNOGDAL ANDERSEN, gårdejer, født den 12.-8.-1940, søn af Marie og
Kristian Snogdal Andersen, gift den 6.-11.-1965 med Dina Kristiansen, medhjælpende
hustru, født den 20.-2.-1944, datter af Anne Marie og Vilhelm Kristiansen, København.
Parret har børnene: Susanne, født den 2.-6.-1970 og Kenneth, født den 15.-4.-1976.
H.S.A. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for den
lokale foderstofafdeling. Han overtog gården den 1.-11.-1967 fra Jens Grønbjerg
Poulsen.
Ejendomsskyld 1.175.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1976, kostald opført 1940, spaltestald 1973,
lade 1952, maskinhus 1954, foderhus 1979 og der er indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 16 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres ca. 325 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.

KILDSIGVEJ 9, "VESTERGAARD",
RUDMOSE, 6971 SPJALD, tlf.
97-381807.
ANDERS JØRGEN FØHNS, gård
ejer, født den 29.-3.-1960, søn
af Anny og Thorvald Føhns, bor
sammen med Jette Sørensen,
født den 12.-4.-1968, datter af
Yrsa og Theodor Sørensen, Ribe.
Parret har sønnen Martin, født
den 21.-6.-1989.
A.J.F. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1982 fra Peter Nørgård Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44,5 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1986, kostald opført 1975, kalvestald og lade
1921 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer, 50
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer og 1 roeoptager. Maskinstation bruges til høst.
KILDSIGVEJ 11, "RUDMOSE", RUDMOSE, 6971 SPJALD, tlf. 97-381565.
GITTE OG BENNY MANDRUP SAMT BENNY JACOBSEN, gårdejere.
B.J. er født den 14.-1.-1934, søn af Johanne og Valdemar Jacobsen, Vintersbølle, gift
den 25.-3.-1956 med Kirsten Andersen, medhjælpende hustru, født den 13.-9.-1935,
datter af Johanne og Eigil Andersen, Nykøbing F. Parret har børnene: Gitte, født den
3.-9.-1956, Helle, født den 24.-3.-1958, Mette, født den 29.-8.-1959, Sanne, født den
12.-12.-1961, Lotte, født den 24.-3.-1963, Tommy, født den 25.-12.-1964 og Rikke,
født den 30.-12.-1965.
B.J. købte sammen med datteren og svigersønnen gården den 1.-3.-1989 fra Elisa
Bagger. Areal 33,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1982, kostalden fra 1900 er ændret dels til
får og dels til heste og laden er fra 1942. Gårdens besætning er på 58 moderfår samt
lam og 2 væddere, desuden er der 4 avlshopper + opdræt af racen Dansk Varmblod.
Planteproduktionens salgsafgrøde er frøgræs. Der er 1 traktor, tårnsilo og der bruges
jordvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
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AKSEL PEDERSEN, gårdejer, født den 26.-1.-1936, søn af Marie og Carl Pedersen,
Vildbjerg, gift den 21.-11.-1964 med Anna Marie Hvam, sygehjælper, født den
22.-2.-1944, datter af Johanne og Anders Chr. Hvam, Aulum. Parret har børnene:
Nina, født den 2.-1.-1966, Birte, født den 25.-5.-1968 og Elin, født den 15.-6.-1974.
A.P. overtog gården den 1.-10.-1964 fra Gustav Nielsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1,4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1988, svinestalde er opført 1985 og 1979, lade
1927, maskinhus 1986 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90
årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
KILDSIGVEJ 13, KILDSIG, 6971 SPJALD, tlf. 97-381078.
VILLADS KILDSIG MIKKELSEN, gårdejer, født den 13.-6.-1914, søn af Johanne og
Mikael Mikkelsen, Kildsig, gift den 20.-1.-1941 med Dagny Gandrup, medhjælpende
hustru, født den 11.-2.-1920, datter af Mette og Thorvald Gandrup, Kollemorten.
Parret har børnene: Alfred Mikael, født den 24.-2.-1947 og Johanne Mette, født den
13.-3.-1951.
V.K.M. overtog gården den 1.-4.-1950 fra sine forældre, som selv byggede den.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng. 9,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1951, kostald og svinestald er opført 1912 og
1953, lade 1912 og maskinhus 1933. Gårdens besætning er på 35 slagtesvin. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til høst.

KILDSIGVEJ 19, KILDSIG, 6971 SPJALD, tlf. 97-381507.
MOGENS HØJ, gårdejer, født den 2.-3.-1964, søn af Marie og Niels Høj, Brejning, gift
den 27.-5.-1989 med Conny Madsen, mejeriarbejder, født den 23.-4.-1963, datter af
Margit og Ole Madsen, Videbæk. Parret har sønnen Kim, født den 23.-9.-1985.
M.H. er mekaniker. Han overtog gården den 1.-10.-1989 fra Henning Kjærgaard.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,2 ha., heraf 3,3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1984, kostald og lade er opført 1912, svine
stald 1974 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri.
KILDSIGVEJ 21, "KILDSIGGAARD", KILDSIG, 6971 SPJALD, tlf. 97-381523.
ERIK THLJSING, gårdejer, født den 21.-3.-1944, søn af Else Margrethe og Hans
Thusing, Rødding, skilt fra Hanne Evertsen, fritidspædagog, født den 24.-3.-1948,
datter af Katrine og Arne Evertsen, Hammerum. Parret har børnene: Charlotte, født
den 18.-9.-1975 og Birgitte, født den 12.-4.-1977.
E.T. er ansat ved Stats Foderkontrollen og er uddannet agronom. Han overtog gården
den 15.-6.-1973 fra Peter M. Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,6 ha., heraf 1,5 ha. eng, der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1977, 4 svinestalde er opført i 1977, lade og
maskinhus 1931 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70
årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er
medhjælp ca. 75 timer årligt og der bruges maskinstation til høst.
KILDSIGVEJ 23, "KASSENTOFT", KILDSIG, 6971 SPJALD, tlf. 97381249.
GREGERS HØJMOSE SØRENSEN, gårdejer, født den 23.-6.-1936, søn af Maja og
Peder Bundgaard Sørensen, Kildsig, gift den 22.11.-1963 med Brunhilda Kolmse,
livreder og medhjælpende hustru, født den 4.-5.-1940, datter af Minna og Auggust
Kolmse, Østpreussen. Parret har børnene: Kristina, født den 4.-5.-1967 og Manfred,
født den 22.-9.-1970.
G.H.S. er chauffør og har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården den
1.-12.-1963 fra sine forældre, som selv byggede ejendommen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,6 ha.
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1937 og restaureret 1979, svinestald, lade og maskinhus er op
ført 1937. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 400 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 1 trak
tor, gastæt silo og halmfyr samt
anparter i vindmøllelaug. Maskin
station bruges til høst.

KIRKEVÆNGET 6, "KJELDGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171692.
TAGE KORSHOLM, gårdejer,
født den 4.-1.-1932, søn af Marie
og Jens Korsholm, Herborg, gift
den 22.-11.-1958 med Rigmor Jes
persen, medhjælpende hustru,
født den 29.-1.-1933, datter af
Margrete og Aage Jespersen,
Herborg. Parret har børnene: Kri
stian, født den 2.-3.-1960, Mar
git, født den 27.-7.-1962, Jens
Aage, født den 28.-9.-1965 og Frits Henrik, født den 26.-4.-1971.
T.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1958 fra
sine forældre, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 20,2 ha.
Stuehuset er opført 1922 og løbende moderniseret, kostald opført 1922, svinestald
1961, staklade 1948, laden er restaureret i 1966 og maskinhuset er fra omkring 1950.
Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer og 36 stk. opdræt af racen SDM,
desuden er der 10 årssøer og der sælges ca. 200 smågrise. Der er 2 traktorer, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEVÆNGET 7, "DALBO", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172715.
JØRGEN SANDFELD, gårdejer, født den 21.-4.-1950, søn af Karen og Ole Mortensen,
Sinding, gift den 18.-6.-1988 med Anni Mette Haahr Andersen, lærer, født den
5.-7.-1956, datter af Elna og Otto Juul Andersen, Ølgod.
J.S. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1983 fra
Mads Jepsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27,5 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1908, kostald 1966, ungdyrstald og lade 1986, svinestald
1976, maskinhus 1989 og der er en ældre lade, desuden er der udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 50 stk. opdræt af
racen RDM, desuden produceres 900 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KIRKEVÆNGET 8, HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171683.
KARL EMIL KORSHOLM, gårdejer, født den 12.-3.-1927, søn af Marie og Jens Kors
holm, Herborg, bor sammen med Ketty Pedersen, datter af Mary og Niels Møller
Pedersen, Auning. Parret har børnene: Kurt, Jens Jørgen, Inger Marie, Niels og Anne
Mette.
K.E.K. overtog jorden og byggede gården i 1959. Jorden er udstykket fra "Kjeldgård",
der ejedes af faderen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 10,8 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1959. Gården
drives med en mindre kødkvægs- og svinebesætning. Der er 2 traktorer.
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K3ÆRGÅRDSVE3 1, "NY HOLMGAARD", K3ÆRGÅRD, 6971 SP3ALD, tlf. 97-384098.
KNUD AGERGAARD, gårdejer, født den 28.-3.-1928, søn af Nanna og 3ens Agergaard,
Hove, gift den 11.-5.-1957 med Ingerlise Kaster, medhjælpende hustru, født den 11.9.-1936, datter af Kamma og Valdemar Kaster, Lunde. Parret har børnene: 3ens, født
den 27.-4.-1958, Anna Karen, født den 6.-3.-1966 og Valther, født den 18.-6.-1967.
K.A. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet og
revisor for Ringkøbing Amts Kvægavlsforening. Han overtog gården den 1.-4.-1957 fra
3ens P. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1964 og restaureret 1979, kostald opført 1958, ungdyrstald 1975,
lade og maskinhus 1970 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer, 55 ungdyr og 16 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

K3ÆRGÅRDSVE3 2, K3ÆRGÅRD,
6971 SP3ALD, tlf. 97-384092.
ERNST TANG PEDERSEN, gård
ejer, født den 22.-8.-1932, søn
af Henrikke og Sarinus Tang,
Kjærgård, gift den 4.-6.-1966
med Herdis Pang Kristensen,
medhjælpende hustru, født den
25.-1.- 1944, datter af Olga og
Simon Kristensen, Grønbjerg.
Parret har børnene: Klaus, født
den 17.- 3.-1967, Simon, født
den 14.-1.1970 og Uffe, født den
5.-11.1971.
E.T.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38,5 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1894 og restaureret 1980, kostald og lade er opført 1930, der er
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer,
50 ungdyr og 30 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 4 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation
bruges til høst.
K3ÆRGÅRDSVE3 6, "H03BO",
K3ÆRGÅRD, 6971 SP3ALD, tlf.
97-384091.
ARNE LED, gårdejer, født den
21.-2.-1921, søn af Else og 3ens
Led, Stadil, gift den 6.-3.-1949
med Anna Larsen, medhjælpende
hustru, født den 7.-7.-1923, dat
ter af Katrine og Anders Larsen,
Tim. Parret har datteren Katri
ne, født den 23.-3.-1953.
A.L. overtog gården den 15.-1.1949 fra Chr. Berthelsen.

Ejendomsskyld 450.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1980, kostald og svinestald er opført 1939,
lade og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 10 ung
dyr og 6 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 30 slagtesvin. Der er 2
traktorer og kornsilo, maskinstation bruges til høst.
K3ÆRGÅRDSVE3 8, "LANGMOSE", K3ÆRGÅRD, 6971 SP3ALD, tlf. 97-384067.
ANTON VENDELBO 3ENSEN, gårdejer, født den 4.-12.-1946, søn af Kirstine og Ejner
3ensen, Finderup, gift den 15.-11.-1969 med Birthe Marie Nielsen, medhjælpende
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ter af Gerda og Niels Chr. Niel
sen. Parret har børnene: Niels
Kristian, født den 7.-9.-1970, Ma
rianne, født den 27.-5.-1972 og
Ejnar, født den 26.-4.-1977.
Anton V. Jjensen har været på
Riber Kjærgård Landbrugsskole.
Han overtog første halvdel af
gården i 1971 og anden halvdel
den 1.-8.-1977 fra sine sviger
forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 47 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostald, lade og maskinhus 1979, desuden er der indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og 55
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og
1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

KJÆRGÅRDSVEJ 10, KJÆRGÅRD,
6971 SPJALD, tlf. 97-384094.
GRAVERS KJÆRGAARD, gårde
jer, født den 12.-8.-1952, søn af
Else og Ole Kjærgaard, Kjærgård,
gift den 15.-9.-1979 med Hanne
Jensen, sygeplejerske, født den
24.-8.-1956, datter af Krista og
Folmer Jensen, Lem. Parret har
børnene: Inge, født den 30.-5.1980, Lone, født den 24.-10.1986 og Helle, født den 15.-4.1988.
G.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Videbækegnens
Landboforening og i svineproduktionsudvalget. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1989, svinestalde er opført 1951, 1976, 1978
og 1981, lade 1951 og maskinhus 1980 og der er gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 160 årssøer, der produceres ca. 3.300 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og gastæt silo. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til høst. Gården drives sammen med Sandbæk
vej 17, Kidal.
KJÆRGÅRDSVEJ 14, "GRANLY",
KJÆRGÅRD, 6971 SPJALD, tlf.
97-384343.
KARL PETER LUND, gårdejer,
født den 12.-12.-1937, søn af
Karen og Chr. Andersen, Nr.
Lem, gift med Inger Skytte, gra
ver, født den 11.-3.-1947, datter
af Mariane og Andreas Skytte,
Kjærgård. Parret har børnene:
Susanne, født den 27.-6.-1960,
Erik, født den 16.-12.-1961, Jens
Ejnar, født den 20.-6.-1968, tvil
lingerne Jacob og Ulrik, født den 22.-3.-1971 samt Ellen^ født den 5.-1.-1980.
K.P.L. overtog gården den 1.-5.-1978 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3.
generation.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 46 ha., heraf 16,5 ha. skov. 28 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1979 og restaureret 1985, 4 minkhaller er opført 1983-1989,
maskinhuset er fra 1986. Gården drives som minkfarm med en bestand på 300 avls
tæver. Der er 2 traktorer, 1 fodermaskine og eget pelseri.
KNIVSBÆKVEJ 1, BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175186.
LEON CHRISTIAN NØRTOFT, gårdejer, født den 28.-6.-1933, søn af Ingeborg og Hans
Nørtoft (Nørgaard), gift den 29.-7.-1961 med Gunhild Kristine Andersen, rengørings
assistent, født den 29.-5.-1941, datter af Methea Kristine og Cenius Kristian Ander
sen. Parret har børnene: Marie, født den 8.-2.-1962, Hans Chr., født den 25.-3.-1965
og Henrik, født den 19.-8.-1970.
L.C.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,7 ha. eng, der er
forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalde 1952 og 1962, lade 1978, maskinhus 1975 og der er
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 28 ungdyr,
16 slagtekalve og 1 avlstyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsan
læg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 deltids medhjælper og
maskinstation bruges til høst.

KNIVSBÆKVEJ 2, BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175185.
LEIF ALSTRUP JENSEN, gårdejer, født den 24.-6.-1961.
L.A.J. overtog gården den 1.-4.-1984 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 7,7 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1914, restaureret og ombygget i 1962, kartoffelhus er opført 1976
og lade 1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af spise
kartofler, fabrikskartofler, korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaski
ner, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger og 1 kartoffelhypper. På gården er 1 deltids
medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
KNIVSBÆKVEJ 4, "FUGELSANG",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175057.
THOMAS VESTERGAARD, gård
ejer, født den 14.-3.-1918, søn
af Kirstine og Kristian Vestergaard, gift den 20.-3.-1958 med
Ellen Steffensen, medhjælpende
hustru, født den 3.-7.-1930, dat
ter af Jenny og Chresten Stef
fensen. Parret har børnene: An
ders Christian, født den 11.-7.-1959,
Steffen, født den 17.-10.-1960,
Bent, født den 28.-1.-1965 og Hans Henrik, født den 15.-6.-1967.
T.V. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1969, kostald opført 1958, svinestald og lade
1911, maskinhus 1977 og der er indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 40 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er pillegræs, korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1
fast medhjælper.
KNIVSBÆKVEJ 5, "DALGAARD", SOLSØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171462.
KRISTIAN EMIL MØLLER KNUDSEN, gårdejer, født den 28.-8.-1926, søn af Maren
Catrine og Mads Møller Knudsen, Skjern, gift den 3.-10.-1954 med Grethe Johanne
Hansen, medhjælpende hustru, født den 27.-6.-1929, datter af Klare Johanne og Hans
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Thomas Hansen, Vejlby. Parret
har børnene: Henning, født den
11.-5.-1956, Margit, født den 24.8.-1959, Hans, født den 19.-9.1963 og Poul, født den 25.-1.1965.
Kristian E. M. Knudsen har væ
ret på Hillerød Landbrugsskole
og været medlem af Menigheds
rådet i 15 år. Han overtog går
den den 1.-11.-1963 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1951, lade 1916 og maskinhuse 1970 og 1981. Går
dens besætning er på 10 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race, desuden produceres
ca. 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
KNIVSBÆKVEJ 6, "NYGAARD",
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175620.
GUNNAR CHRISTENSEN, gårde
jer, født den 22.-7.-1946, søn af
Olga og Thorvald Christensen,
gift den 4.-10.-1969 med Anna
Poulsen, medhjælpende hustru,
født den 25.-5.-1948, datter af
Dagny og Johannes Poulsen. Par
ret har børnene: Ole, født den
6.-12.-1969, Lone, født den
15.-12.-1970, Lene, født den 11.12.-1975 og Lisbeth, født den
13.-3.-1979.
G.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra
Ejner Mikkelsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 21,8 ha., heraf 3,8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 19
ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1984, kostalde er opført 1932 og 1972 og der
er maskinhus, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskin
station bruges til høst.
KNIVSBÆKVEJ 7, "BAKKEGAARD", SOLSØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-173192.
EMMA CECILIE NIELSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1938, datter af Alma og Mads
Nielsen, Hjerm, gift den 1.-5.-1971 med Bennet Eskesen Nielsen, kvægbrugskonsulent,
født den 4.-3.-1934, søn af Karen og Kristian Linding Nielsen, Horne. Parret har
børnene: Bo, født den 30.-4.-1972, Birger, født den 3.-5.-1974 og Karen Margrethe,
født den 10.-5.-1976.
E.C.N. overtog gården den 25.-8.-1987 fra brdr. Beck.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1979, kostalde er opført 1924 og 1978, kal
vestald 1950, lade 1912 og maskinhus 1974. Gårdens besætning er 1 ammeko og 5
slagtekalve af racerne DRK og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, heste
bønner, korn og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
KNIVSBÆKVEJ 8, "HØJVANG", BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175504.
SIGFRED DIDERIKSEN, gårdejer, født den 10.-4.-1933, søn af Mathilde og Laurits
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Dideriksen. S.D. er fraskilt og
har børnene: Joan, født den 10.3.-1952, Kim, født den 31.-7.1954 og Tina, født den 18.-10.1967.
Sigfred Dideriksen arbejder med
læplantning for Hedeselskabet.
Han overtog gården den 8.-8.-1964
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 22
ha., der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1930 og re
staureret senest i 1968, kostald,
svinestald og lade er opført 1930 og maskinhus 1952. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, kartofler og ærter. Der er 3 traktorer og 1 me
jetærsker.
KNIVSBÆKVEJ 9, "SOLSØGAARD", SOLSØ, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171325.
EGON KRISTENSEN, gårdejer, født den 8.-1.-1934, søn af Sidsel og Ejnar Kristensen,
Flynder, gift den 21.-4.-1962 med Sigrid Risbjerg Thomsen, medhjælpende hustru, født
den 15.-9.-1939, datter af Martha og Viggo Risbjerg Thomsen. Parret har børnene:
Jan, født den 17.-9.-1963, Frank, født den 13.-7.-1966 og Ulla, født den 1.-3.-1971.
E.K. overtog gården den 9.-12.-1964 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1976, kostalde er opført 1928 og 1985, lade
og foderhus 1985 samt maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer. Maskinstation
bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.

KNIVSBÆKVEJ 10, BARDE, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-175295.
PETER DAMGAARD, gårdejer,
født den 28.-6.-1967, søn af Ebbe
og Hans Damgaard, bor sammen
med Alice Rasmussen, slagter,
født den 20.-1.-1968, datter af
Nora og Svend Aage Rasmussen.
P.D. er landbrugsmaskinmekaniker. Han overtog gården den 1.5.-1989 fra Holger Jensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 12

ha., heraf 2,2 ha. eng. Desuden er der lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1936 og tilbygget 1979, kostald opført 1935, svinestald 1941,
staklade 1966 og maskinhus 1960. På gården er der 1 traktor og tårnsilo.
KNIVSBÆKVEJ 11, VIFTRUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171246.
ALFRED ANDERSEN, gårdejer,
født den 9.-2.-1941, søn af Ka
trine og Svend Christian Ander
sen, Viftrup, gift den 12.-9.-1964
med Johanne Kristine Odgaard,
medhjælpende hustru, født den
21.-2.-1944, datter af Margrete
og Jesper Odgaard, Fjerritslev.
Parret har børnene: Anne Grete,
født den 1.-5.-1966, Jesper,
født den 1.-11.-1968, Kirsten, født den 24.-12.-1972, Birgit, født den 23.-8.-1978 og
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A.A. overtog gården den 1.-4.-1964 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.950.000 + 220.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 18 ha. og der er
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1949 og restaureret 1979, kostald og kalvestald opført 1968,
kviestald 1979, maskinhus 1975 og der gylletank samt gastæt silo. Gården drives med
en kvægproduktion på 90 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM, desuden er der 10 avls
hopper + opdræt og 1 avlshingst af racen Oldenborg. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker og 1 vandingsmaskine. Gården drives sammen med Højmosevej 32.

KNIVSBÆKVEJ 12, "VESTERAGERGAARD", SOLSØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171326.
SØREN CHRISTIAN VESTERAGER, gårdejer, født den 24.-7.-1947, søn af Johanne og
Magnus Vesterager, Solsø Hede, gift den 6.-11.-1971 med Aase Nielsen, revisorassi
stent, født den 23.-2.-1947, datter af Doris og Svend Aage Nielsen, Dejbjerg. Parret
har datteren Karin, født den 29.-1.-1975.
S.C.V. overtog gården den 1.-10.-1972 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 70,5 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha., der er 15 ha. mar
ginaljord. Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1977, kostald og svinestald opført 1952, lade
1906 og maskinhuse 1973 og 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestånde af raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

KNIVSBÆKVEJ 16, "BANGSGAARD", SOLSØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172185.
MOGENS KIM HANSEN, gårdejer, født den 31.-10.-1960, søn af Vita og Harry Hansen,
Rækker Mølle, gift den 24.-3.-1984 med Lis Jensen, sparekasseassistent, født den
5.-1.-1961, datter af Anna og Svend Jensen, Ejstrup. Parret har børnene: Charlotte,
født den 13.-10.-1985 og Thorbjørn, født den 22.-7.-1988.
M.K.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-5.-1983
fra Egon Lambeck.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42,3 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1975, kostald, lade og kalvestald er opført
1954, maskinhuse 1959 og 1975 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 37 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
KNIVSBÆKVEJ 17, "ØSTER VIFTRUP", VIFTRUP, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381402.
JØRN CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født den 2.-4.-1935,
søn af Alma og Villiam Ander
sen, Fabjerg, gift den 9.-11.1968 med Margit Christensen,
hjemmehjælper, født den 9.-3.1945, datter af Kirstine og Ingvard Christensen, Simmelkjær.
Parret har børnene: Anne Marie,
født den 2.-10.-1969, Ingrid,
født den 15.-11.-1971, Marianne, født den 25.-9.-1973, Jens Christian, født den
9.-5.-1976, Bodil, født den 13.-7.-1977 og Jakob, født den 30.-11.-1979.
J.C.A. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-9.-1969 fra
Svend Pedersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 42 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1970, kostald opført 1977, svinestald 1925,
lader 1925 og 1964, maskinhus 1970, foderhus 1962 og der er gylletank. Gården drives
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desuden er der 1 so og 30 slagtesvin, yderligere er der 2 moderfår med lam. Der er 3
traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

KNIVSBÆKVE3 18, "KIRSTINESMINDE", BRE3NING, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171953.
LENE CHRISTENSEN, forpagter,
født den 22.-3.-1966, datter af
Bodil og Viggo Christiansen, Brejning, gift den 6.-3.-1987 med
Knud Berg Christensen, medhjæl
pende ægtefælle, født den 29.-1.1953, søn af Ane og B. Christen
sen, Munklinde. Parret har søn
nen Lars, født den 8.-9.-1988.
K.B.C. har været på Hammerum
Landbrugsskole.
L.C. forpagtede gården den 1.-10.-1986 og forventer at overtage ejendommen den
1.-10.-1989 fra Hans Peder Egeberg.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21,7 ha., der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1972, kostald opført 1961 og maskinhus 1967.
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 30 ungdyr af racen 3ersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til høst.

KNIVSBÆKVE3 20, "LILLE SKOVGAARD", VIFTRUP, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171207.
VIGGO KRISTIANSEN, gårdejer,
født den 19.-10.-1936, søn af
Klara Marie og Karl Kristiansen,
Ferslev, gift den 2.-2.-1963 med
Bodil 3ensen, medhjælpende hu
stru, født den 25.-5.-1941, datter
af Kirsten Nørregård og Gunnar
3ensen, Fjelstervang. Parret har
børnene: 3ens, født den 25.-9.1964, Lene, født den 22.-3.-1966 og 3ytte, født den 28.-3.-1968.
V.K. overtog gården den 1.-5.-1971 fra Peter Laugesen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1973, kostald og lade er opført 1952, laden er
senere ændret til stald, maskinhuset er fra 1976 og der er udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 31 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer og maskinstation bruges til høst.
KNIVSBÆKVE3 22, "SKOVGAARD", VIFTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171396.
LEIF VAD, gårdejer, født den 26.-4.-1943, søn af Krista og Axel Vad, Tolne, gift den
3.-8.-1974 med Marie Galsgaard, sygeplejerske, født den 6.-6.-1943, datter af Anna og
Rudolf Galsgaard, Ulfborg. Parret har børnene: Louise, født den 12.-6.-1978 og Ni
colai, født den 21.-6.-1985.
L.V. er antikvitetshandler og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 5.-8.-1986 fra Knud Berg. Areal 33,3 ha., heraf 3,3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1939, kostalden fra 1982 er ændret til hestestald i 1987 og laden
er fra 1900. Gården drives som stutteri med en besætning på 3 hopper og 1 hingst +
opdræt af racen Engelsk Fuldblod, desuden er der 3 sportsponyer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine og der bruges jordvarme til opvarmning af stuehuset.
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APS. AF 8. JULI 1982 (MOGENS JOHANSEN), Herning, gårdejer.
M.J. overtog gården den 7.-3.-1988 fra Kjeld Sinkjær.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald og lade 1927 samt foderhus 1965. Gårdens besætning
er på 4 ammekøer og 1 slagtekalv af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 3 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KODALSVEJ 4, "SØNDERGAARD",
KODAL, 6971 SPJALD, tlf. 97384011.
KAJ SINKJÆR, gårdejer, født
den 17.-12.-1936, søn af Kirstine
og Mads Peder Sinkjær, Kodal,
gift den 5.-11.-1967 med Margit
Sørensen, medhjælpende hustru,
født den 26.-7.-1945, datter af
Rigmor og Jens Rudolf Sørensen,
Muldbjerg. Parret har børnene:
Lone, født den 14.-3.-1968, Lis
beth, født den 23.-1.-1972, Vi
beke, født den 23.-2.-1973 og Mads Peder, født den 27.-8.-1982.
K.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1968 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 5 ha. marginaljord.
12 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1980, kostald, svinestald og lade 1961, maskinhus 1931 og staklade
1954. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagte
kalve af racen SDM, desuden produceres ca. 175 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og der bruges jordvarme
til opvarmning af stuehuset.
KODALSVEJ 8, "MIDTIBY", KODAL, 6971 SPJALD, tlf. 97-384047.
FRODE TOFT, gårdejer, født den 9.-11.-1940, søn af Gudrun og Ejnar Toft, Kodal,
gift den 21.-12.-1969 med Elly Maja Grydgaard, medhjælpende hustru, født den
15.-5.-1947, datter af Nicoline og Bertel Grydgaard, Abildå. Parret har datteren:
Maibritt, født den 4.-5.-1971.
F.T. overtog gården den 1.-9.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30,7 ha., heraf tilkøbt 12,8 ha., der er 2,5 ha. margi
naljord.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1986, kostald opført 1952, lade 1970, maskin
hus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og
25 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 sprinkler
vandingsanlæg, 1 roeoptager med tank, 1 presser og plansilo. Maskinstation bruges til
høst. F.T. driver lidt maskinstationsarbejde.
KODALSVEJ 10, "NØRREGAARD",
KODAL, 6971 SPJALD, tlf. 97384108.
VILLY RAVNSBJERG MADSEN,
gårdejer, født den 14.-4.-1938,
søn af Marie Kirstine og Viggo
Georg Madsen, Kodal, gift den
1.-8.-1971 med Gerda Toft, med
hjælpende hustru, født den 6.-2.1947, datter af Gudrun og Ejnar
Toft, Kodal.
V.R.M. overtog gården den 17.-
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9.-1972 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 50,5 ha., heraf 5,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1989, kostalde og lader er opført 1898 og
1974, maskinhus 1968 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

KONGEVEJEN 38, VORGOD,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175022.
ARTHUR BANG, gårdejer, født
den 16.-4.-1918, søn af Marie og
Laurids Bang, Vorgod, gift den
16.-9.-1967 med Signe Kirstine
Haunstrup Frølund, født den
5.-4.-1924, datter af Marie Mar
grethe og Jens Haunstrup Frø
lund, Vorgod.
A.B. overtog gården den 1.-10.1950 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1870.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1968-70, kostalden fra 1910 er moderniseret i
1959, svinestald og lade fra 1954 er moderniseret i 1965, maskinhus opført 1963 og
der er udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk.
årligt, desuden er der 10 ungkreaturer og 5 slagtekalve. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo og
korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KONGEVEJEN 42, VORGOD,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175352.
MARIE BRØGGER CHRISTIAN
SEN, født den 15.-4.-1912, dat
ter af Andrea og Johannes Grøn
bæk, Vorgod, gift den 22.-11.1932 med Christian Brøgger Chri
stiansen, født den 3.-7.-1907, søn
af Dagmar og Christian Christian
sen, Vorgod. Parret har børnene:
Arne, født den 24.-5.-1933 og
Dagmar, født den 4.-6.-1936.
C.B.C. døde i 1988. Jorden blev overtaget i 1935 og Marie og Christian Brøgger
byggede ejendommen i 1935 efter udstykning fra "Vesterager".
Ejendomsskyld 640.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1935, kostald 1935, hønsehus 1940, staklade 1970 og lade 1949.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 27 stk. opdræt af racerne
SDM og RDM. Der er 1 traktor og kornsilo. Sønnen Arne driver gården og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
KONGEVEJEN 44, "LYNGGAARD", VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175060.
JØRGEN SUNDGAARD, gårdejer, født den 29.-12.-1935, søn af Ingeborg og Hans
Hansen, Vorgod, gift den 9.-3.-1964 med Anna Lauritsen, rengøringsassistent, født den
5.-11.-1942, datter af Karen og Anton Lauritsen, Videbæk. Parret har børnene: Chri
stian, født den 19.-1.-1965, Karen Marie, født den 10.-11.-1967 og Søren, født den
30.-8.-1972.
J.S. overtog gården den 1.-12.-1971 fra sine forældre, som købte den i 1933. Gården
blev udstykket fra "Vesterager" i 1927.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1927 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1927, laden
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er udvidet i 1946, ny kostald og foderhus er opført 1979 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, halvpart i vandings
maskine og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KONGEVEJEN 46, VORGOD,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175231.
HENRY LAUGESEN, vognmand,
født den 11.-8.-1940, søn af Ol
ga og Hans Laugesen, Vorgod,
gift den 14.-5.-1966 med Henny
Laursen, køkkenassistent, født
den 18.-9.-1945, datter af Gerda
og Henry Laursen, Herning. Par
ret har børnene: Karsten, født
den 8.-6.-1967, Torben, født den
5.6.-1969 og Henrik, født den
23.5.-1971.
H.L. forpagtede gården fra 1967 til 1973, hvor han købte den fra forældrene, som
købte den omkring 1937.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1928 og
garage 1970. Gårdens besætning er på 2 ammekøer, 1 ungdyr, 2 slagtekalve og 1 tyr
af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer,
andel i vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt anpart i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KONGEVEJEN
50, "ØSTERGAARD", 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-172183.
HANS CHRISTIAN MIDTIBY SØNDERGAARD, gårdejer, født den
4.-3.-1948, søn af Krista og An
ton Søndergaard, Videbæk, gift
den 22.-2.-1975 med Liljan Stengaard Johansen, medhjælpende hu
stru, født den 27.-5.-1952, datter
af Hulda og Christian Johansen,
Vildbjerg. Parret har børnene:
Tommy, født den 14.-10.-1975, Kim, født den 29.-6.-1977, John Martin, født den
4.-4.-1981 og Christian, født den 21.-2.-1986.
H.C.M.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1974 fra
sine forældre, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 56,7 ha., heraf 4 ha. skov m.m.
Stuehuset er opført 1961, udvidet og restaureret 1982, løsdriftsstald opført 1975,
svinestald 1979, plansilo og roehus 1976, laden fra 1955 benyttes nu til maskinhus og
der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer,
60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, der produceres
ca. 60 salgtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og pillegræs. Der
er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, korntørreri, halmfyr og
anparter i Opsund Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt
maskinstation. Gården drives sammen med Damgårdsvej 3.

KONGEVEJEN 57, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175228.
HANS KORSHOLM, gårdejer, født den 19.-2.-1944, søn af Ingeborg og Jens Evald
Korsholm, Nr. Vium, gift den 10.-8.-1968 med Edith Aarup Sørensen, sygehjælper,
datter af Anna og Carl Sørensen, Spjald. Parret har børnene: Else, født den
27.-8.-1970, Børge, født den 11.-12.-1972 og Niels Carl, født den 10.-9.-1976.
H.K. har været på Lægård Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Arinco. Han
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overtog gården den 1.-3.-1968
fra Vagn Sand Jensen. Gården
blev udstykket fra "Vesterager" i
1953, en del af jorden er forhen
værende tørvemose, hvor der
blev gravet tørv indtil omkring
1953.
Kongevejen 57's ejendomsskyld
er 1.250.000. Areal 31 ha., heraf
tilkøbt 12 ha. 7 ha. er i forpagt
ning.
Stuehuset er opført 1953 og lø
bende moderniseret, kostald op
ført 1953, ungdyrstald 1978, lade 1987, maskinhus 1971 og der er roehus, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og
18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
KRATVEJ 3, "NR. MOSEGAARD",
MOSEN, 6971 SPJALD, tlf. 97381002.
KNUD CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 23.-11.-1955, søn af
Grethe og Hans Christensen, gift
med Birthe Kamp Jensen, med
hjælpende hustru, født den. 18.7.-1961, datter af Anne Marie og
Gunner Kamp Jensen, Mosen. Par
ret har børnene: Geert, født den
4.-8.-1984, Kasper, født den

20.-12.-1986 og Emil, født den 16.-12.-1988.
K.C. har været på Bygholm Landbrugskole, han er i bestyrelsen for Arinco og for
Vestjysk Kalkselskab. Han overtog gården den 1.-4.-1989 fra sine svigerforældre.
Areal 52 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1970, kostald og lade er opført 1912, svine
stald 1962, maskinhus 1974, foderhus 1978 og der er indendørs køresilo. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. K.C. ejer "Viftrupgaard", Væggerskildevej 3, de 2 gårde drives sammen.

KRATVEJ 7, "PEDERSMINDE", BREJNINGGÅRDS MARK, 6971 SPJALD, tlf. 97381550.
VAGN PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1931, søn af Inga og Peder Pedersen,
Odense, gift den 27.-1.-1968 med Grethe Carlsen, pensionist, født den 4.-1.-1922,
datter af Agnethe og Ernst Carlsen, København. Parret har børnene: Bente, født den
13.-12.-1947, Niels, født den 8.-9.-1955 og Vivi, født den 6.-11.-1957.
V.P. er socialrådgiver. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra Herluf Møller.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 6,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. plantage. 1 ha.
er udlejet.
Stuehuset er opført 1974, kostald og svinestald 1973 og drivhus 1974. På gården er
halmfyr og vindmølle.
KRATVEJ 9, "KRATGAARDEN", BREJNING KRAT, 6971 SPJALD, tlf. 97-381515.
LARS THERKELSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1945, søn af Lissie og Stig O. Therkelsen, gift den 2.-8.-1969 med Birgit Nikolaisen, lærer, født den 17.-6.-1944, datter af
Edith og Ib Steenberg Nikolaisen, Roslev. Parret har børnene: Mette, født den 19.-11.1971, Rikke, født den 16.-8.-1974 og Rasmus, født den 3.-9.-1980.
L.T. er lærer. Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra Henning Fritz Klausen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,4 ha., heraf 15 ha. skov.
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700.000. Areal 17,4 ha., heraf 15
ha. skov.
Stuehuset er opført 1913 og re
staureret 1985, kostalde er op
ført 1913 og 1956 samt maskin
hus 1976. Gårdens besætning er
2 hopper og 1 vallak. Der er 1
traktor og anparter i vindmøllelaug.

KRATVEJ 10, "MOSEVANG",
BREJNINGGÅRDS MOSE, 6971
SPJALD, tlf. 97-381315.
AAGE KJÆR NIELSEN, gårdejer,
født den 16.-4.-1931, søn af Kir
stine og Jens Nielsen.
AA.K.N. overtog gården den 1.1.-1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 26
ha.
Stuehuset er opført 1942, kostald
og lade 1960, maskinhus 1976 og
der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 14
ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 4 årssøer og der pro
duceres ca. 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og tårnsilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

KRATVEJ 11, MAGERSPED,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171177.
PEDER KRISTIAN KROGSGAARD,
gårdejer, født den 3.-7.-1931,
søn af Margrethe og Peder
Krogs- gaard, Magersped, gift
den 5.- 12.-1964 med Jenny Margrete Poulsen, medhjælpende
hustru, født den 26.-4.-1945',
datter af Mette og Ejnar Poul
sen, Herborg. Parret har børne
ne: Jytte Margrete, født den
11.-6.-1965, Peder, født den 4.-12.-1967 og Ejnar, født den 28.-12.-1972.
J.M.P. er medlem af Menighedsrådet.
P.K.K. er landpost. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 36,9 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1976, kostald 1960, svinestald 1969, lader 1920 og 1969 samt
maskinhus 1972. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 11 ammekøer, 10 ungdyr
og 6 slagtekalve af racerne Hereford og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandings
maskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
KRATVEJ 12, "TEGLGAARDEN", BREJNING KRAT, 6971 SPJALD, tlf. 97-381199.
DYNES NYKJÆR, gårdejer, født den 29.-5.-1928, søn af Matilde og Marius Nykjær,
Borris, gift den 14.-5.-1954 med Tove Pedersen, medhjælpende hustru, født den
16.-8.-1932, datter af Marie og Johannes Pedersen, Borris. Parret har børnene: Bente,
født den 23.-4.-1955, Gurli, født den 5.-2.-1958, Villy, født den 19.-8.-1960, Gitte,
født den 14.-7.-1964 og Berith, født den 9.-7.-1966.
D.N. har været på Hoptrup Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-5.-1954 fra
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Ejendomsskyld 860.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1978, kostald opført 1961, lade 1930 og
maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 12
slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og tårnsilo.

KÆRHUSVE3 2, "PILGAARD",
BRE3NING KIRKEBY, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381698.
GERNER HUSTED, gårdejer,
født den 22.-11.-1935, søn af
Katrine og Anton Husted Kristen
sen.
G.H. overtog gården den 1.-4.1976 fra 3ulia Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
17 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført 1912 og re
staureret 1986, kostald og svine
stald fra 1912 er ændret til pelseri i 1980 og lade er fra 1937. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 500 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer og 1 fodermaskine. Maskinstation bruges til høst.
KÆRHUSVE3 2A, VESTERBÆK,
6971 SP3ALD, tlf. 97-381829.
POUL ERIK RAHBEK, gårdejer,
født den 6.-4.-1947, søn af Ruth
og Ejnar Rahbek, Borris, gift den
27.-4.-1968 med Magna Pedersen,
slagteriarbejder, født den 8.-2.1949, datter af Nonka og Ejnar
Pedersen, Nr. Bork. Parret har
børnene: Tina, født den 20.-12.1968 og Allan, født den 19.-7.1972. P.E.R. er slagteriarbejder.
Han overtog gården den 1.-1.-1980
fra Mogens Bak.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 5,5 ha., der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1988, kostald og svinestald er opført
1962 og lade 1900. Gårdens besætning er på 14 moderfår + opdræt og 1 vædder. Der
er 1 traktor og halmfyr.

KÆRHUSVE3 4, "BÆKBO", BRE3NING, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381649.
3ONNA ASMUSSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1953, datter af Poula og Alfred Nielsen,
Mejdal, gift den 6.-11.-1971 med 3ohn Asmussen, konstabel, født den 15.-5.-1951, søn
af Musse og Heinrik Asmussen, Tombøl. Parret har børnene: 3ane, 3ohnny og 3anette.
3.A. overtog gården den 1.-9.-1988 fra Arne Hansen.
Areal 8,8 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1938, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1938 og maskin
huset 1950. På gården er der 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
KÆRHUSVE3 5, BRE3NING KIRKEBY, 6971 SP3ALD, tlf. 97- 381377.
VILFRED HUSTED, gårdejer, født den 9.-7.-1937, søn af Katrine og Anton (Husted)
Kristensen.
V.H. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1963 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 27,2 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.

-603Kærhusvej 5's stuehus er opført
1931 og restaureret 1963, kostal
den fra 1952 er ændret til svi
nestald, svinestald og maskinhus
opført 1979, lader 1880 og 1971
og der er gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på
70 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er pillegræs
og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, gastæt silo, halmfyr og anparter i vindmøllelaug.
KÆRHUSVEJ 6, "BAKKELY", VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381407.
ANDERS THORNE KRISTENSEN, gårdejer, født den 31.-10.-1958, søn af Irene og Pe
der Riiskjær, Brejning. A.T.K. er fraskilt og har børnene: Heidi, født den 11.-4.-1983
og Helle, født den 21.-6.-1984.
A.T.K. er smed og landbrugsmaskinmekaniker, han har været på Borris Landbrugsskole
og overtog gården den 1.-1.-1983 fra Mogens Holmgaard.
Ejendomsskyld 330.000.
Areal 6 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1982, kostald, svinestald og lade er opført
1910. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ær
ter. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
KÆRHUSVEJ 7, "LILLEVANG",
BREJNING
KIRKEBY,
6971
SPJALD, tlf. 97-381369.
THORVALD FØHNS, gårdejer,
født den 20.-4.-1933, søn af Met
te og Vilhelm Føhns, Sdr. Nis
sum, gift d. 16.-11.-1957 med An
ny Jepsen, medhjælpende hustru,
født den 12.-5.-1936, datter af
Gitte og Anders Jepsen, Sdr. Nis
sum. Parret har børnene: Vilhelm
født den 29.-8.-1958, Anders Jør
gen, født den 29.-3.-1960, Poul Erik, født den 4.-1.-1964, Ole, født den 26.-5.-1966 og
Kaj, født den 11.-11.-1972.
T.F. er entreprenørarbejder og har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-10.-1957 fra L. Husted Kristensen. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1976, kostald opført 1907 og lade 1910. På
gården er der 1 årsso og 10 slagtesvin, desuden er der 3 ammekøer, 2 ungdyr og 1
slagtekalv af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor
og halmfyr. Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med "Krogsgaard",
Krogsgårdvej 8, Ulfborg Kommune.

KÆRHUSVEJ 8, "LILLEBÆK",
VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381232.
KARL GADKJÆR, gårdejer, født
den 8.-5.-1928, søn af Johanne
og Aage Gadkjær, Samsø, gift d.
5.-9.-1957 med Rigmor Faurby,
husmor, født den 7.-7.-1927, dat
ter af Marie og Lars Faurby, Finderup.
K.G. har været på Thune Land
brugsskole. Han overtog gården den 18.-4.-1958 fra Jens Peder Pedersen.
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Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade er opført i
1918 og en svinestald i 1930. Gårdens besætning er på 10 slagtekalve af blandet race,
desuden produceres ca. 130 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

KÆRHUSVEJ 9, "BÆKGAARD",
VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381404.
ANDERS AARUP SØRENSEN,
gårdejer, født den 22.-4.-1932,
søn af Anna og Karl Sørensen,
Hee, gift den 12.-3.-1974 med
Karen Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 25.-4.-1934, dat
ter af Maren og Anton Pedersen,
Lem.
A.AA.S. har været på Borris
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1963 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25,9 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. eng og 0,5 ha.
plantage, desuden er der forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1979, kostalde og lade er opført 1926, ny ko
stald 1962, maskinhus 1978 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 22 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng.
KÆRHUSVEJ 12, "BÆKHUS", VE
STERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381151.
HANS KRISTIAN KNUDSEN,
gårdejer, født den 9.-1.-1921, søn
af Petrine og Knud Knudsen, No,
gift den 13.-3.-1960 med Frida
Mortensen, medhjælpende hustru,
født den 24.-12.-1933, datter af
Karen og Jens Mortensen, Vesterbæk. Parret har børnene: Egon,
født den 9.-10.-1956 og Karen,
født den 19.-9.-1963.
H.K.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går

den den 1.-7.-1958 fra Knud Vanting Knudsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15,5 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1986, kostalde er opført 1911 og 1962, svine
stald 1976, lade 1877 og maskinhuse 1927 og 1987. Gården drives med en svineproduk
tion på 29 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo, halmfyr og anparter i vindmøllelaug. Maskin
station bruges til høst.

KÆRHUSVEJ 13, "BJØRKJÆR", VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381380.
MARIE AARUP, gårdejer, født den 1.-1.-1940, datter af Else og Viggo Bjørnkjær, Vesterbæk, gift den 20.-7.-1963 med Vagn Aarup, gårdejer, født den 25.-6.-1940, søn af
Anna og Karl Sørensen, Vesterbæk. Parret har børnene: Kirsten, født den 30.-6.-1964,
Jørgen, født den 28.-4.-1967 og Bente, født den 5.-8.-1971.
V.AA. døde den 14.-3.-1980.
M.AA. er hjemmehjælper. Hun overtog gården fra sin afdøde mand, Vagn Aarup, som
købte den tilbage til familien, efter at den havde været i fremmed eje i 2 genera-
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tioner, før den tid var den i familiens eje i ca. 400 år.
Bjørnkjærs areal er 26 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1979.

KÆRHUSVEJ 14, "KÆRHUS", VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381607.
BENT MADSEN, gårdejer, født
den 31.-10.-1963, søn af Klara
og Alfred Madsen, Gørding, bor
sammen med Tina Schultz, med
hjælpende hustru, født den 4.-4.1965, datter af Krista og H.
Schultz, Gørding.
B.M. har været på Kærgård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 31.-12.-1987 fra Niels Henrik Jensen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1984, kostalde er opført 1930, 1976 og 1984,
lade og maskinhus 1979, foderhus 1980 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 88 køer, 80 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 trak
torer. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.

KÆRHUSVEJ 15, "NY BJØRNKJÆR", VESTERBÆK, 6971
SPJALD, tlf. 97-381492.
FRODE LUND, gårdejer, født
den 19.-5.-1944, søn af Jenny og
Richard Lund, Væggerskilde, gift
den 29.-4.-1966 med Eline Kri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 7.-9.-1947, datter af
Frida og Niels Nygaard Kristen
sen, Vesterbæk. Parret har bør
nene: Jette, født den 30.-9.-1966,
Karsten, født den 15.-2.-1968,
Dorthe, født den 27.-10.-1972 og
Rikke, født den 28.-7.-1980.
F.L. overtog gården den 1.-11.-1971 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25,8 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1979, kostald og lade er opført 1939, svinestalde 1939, 1964, 1974, 1981, 1983 og 1989, maskinhus og foderhus 1977 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der sælges ca. 2.000
smågrise og 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og der bruges jordvarme til opvarmning.
Maskinstation bruges til høst.
KÆRHUSVEJ 16, "HØJVANG", MOESDAL, 6971 SPJALD, tlf. 97-381301.
NIELS ALF JAKOBSEN, gårdejer, født den 24.-5.-1936, søn af Elisabeth og Knud
Jakobsen, Moesdal.
N.A.J. overtog gården den 1.-7.-1971 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1953 og
maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 14 ungdyr og 7
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KÆRHUSVEJ 17, "HEGNSGAARD",
VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381428.
BENT SØNDERGAARD, gårdejer,
født den 20.-12.-1940, søn af
Ester og Mathias Søndergaard,
Vesterbæk, gift den 2.-3.-1968
med Ingeborg Klemensen, kontor
assistent, født den 26.-4.-1947,
datter af Inga og Peder Klemen
sen, Rudmose. Parret har børne
ne: Poul, født den 23.-4.-1969,
Tina, født den 11.-4.-1972 og
Erik, født den 20.-3.-1975.
B.S. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Vekofa/Me.
Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. skov. 12 ha. er i forpagtning.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1989, kostalde er opført 1868 og 1984, spal
testald 1974, svinestald 1965, lade 1950, maskinhus og foderhus 1987 og der er inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 38 ungdyr og 22
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 350 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer. På gården er 1 fast medhjælper og
der bruges maskinstation til høst.
KÆRHUS VEJ 23, "LANDERHUSE",
VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-346107.
PEDER RIISKJÆR KRISTENSEN,
gårdejer, født den 5.-4.-1917, søn
af Signe og Anders Kristensen,
Vesterbæk, gift den 18.-5.-1956
med Irene Olesen, medhjælpende
hustru, født den 14.-3.-1937, dat
ter af Nikoline og Anton Bang
Olesen, Sdr. Lem. Parret har
børnene: Else, født den 9.-1.1957, Anders, født den 31.-10.1958, Henrik, født den 13.-2.-1963 og Elin, født den 4.-9.-1969.
P.R.K. har været på Danebod Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-5.-1947 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1970, kostalde og svinestalde er opført 1911,
1924 og 1950, lade 1950 og maskinhus 1955. Gården drives med en svineproduktion på
8 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin og desuden er der 8 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
KÆRHUSVEJ 25, VESTERBÆK,
6971 SPJALD, tlf. 97-346084.
NIELS ERIK SØNDERGAARD,
gårdejer, født den 15.-4.-1927,
søn af Anna og Peder Sønder
gaard, Ølstrup, gift den 15.-1.1954 med Anne Tokkesdal, med
hjælpende hustru, født den 9.-4.1933, datter af Anna og Aage
Tokkesdal, Holmsland. Parret
har børnene: Bent, født den 12.3.- 1-955, Gerda, født den 3.-7.-
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N.E.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 3.-12.-1953 fra
Morten Bjerg Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 0,3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1972, svinestalde er opført 1954, 1959 og
1969, lade og foderhus 1966 samt maskinhus 1962. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs og raps. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt jordvar
meanlæg. Der er 1 søn som medhjælp og der bruges maskinstatoin til høst.
LADEGÅRDSVEJ 1, "DALAGER",
OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171498.
FOLMER TARPGAARD, gårdejer,
født den 14.-6.-1939, søn af Dag
ny og Marius Tarpgaard, Ådum,
gift den 9.-11.-1967 med Lilly
Jakobsen, medhjælpende hustru,
født den 29.-10.-1944, datter af
Dagmar og Jakob Ladegaard Ja
kobsen, Opsund. Parret har bør
nene: Laila, født den 29.-4.1964, Mona, født den 20.-8.-1967, Tina, født den 17.-1.-1972, Margit, født den
18.-2.-1974 og Janne, født den 20.-8.-1983.
F.T. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er formand for Videbækegnens Landbo
forening. Han overtog gården den 10.-3.-1965 fra Peter Agerbo.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 45 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1974, ungdyrstald 1973, kostald 1979, lader 1975 og 1980, maskin
hus 1984 og der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, 1 gummiged, gastæt silo, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og
der er anparter i en vindmølle. På gården er 2 faste medhjælpere.
LADEGÅRDSVEJ 2, GRØNNEHU
SE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171519.
CARLO KYNDESEN, gårdejer,
født den 21.-10.-1915, søn af
Mariane og Andreas Kyndesen,
Fjelstervang.
C.K. overtog gården i 1964 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 11
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1908, ko
stald og svinestald er ligeledes fra 1908 og lade 1962.

LADEGÅRDSVEJ 3, "HEGNSGAARD", OPSUND, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171497.
VAGN JØRGENSEN, gårdejer,
født den 5.-5.-1933, søn af Nielsigne og Søren Jørgensen, Aulum,
gift den 30.-11.-1959 med Sonja
Clausen, medhjælpende hustru,
født den 16.-9.-1935, datter af
Jenny og Harald Clausen, Vorgod. Parret har børnene: Ivan,
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V.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet.
Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra Anders Christian Kamp.
Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1969-1975, kostalden fra 1964 er ændret til
svinestald i 1969, lade og maskinhus er fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri og anparter
i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

LADEGÅRDSVEJ
6, "LADEGAARD", BREJNING KRAT,
6971 SPJALD, tlf. 97-381196.
BENT NYGAARD, gårdejer, født
den 2.-8.-1934, søn af Frida og
Albert Nygaard, Sdr. Lem, gift
den 30.-3.-1960 med Else Hykkelbjerg, medhjælpende hustru,
født den 21.-12.-1936, datter af
Emilie og Frede Hykkelbjerg,
Højmark. Parret har børnene:
Hanne, født den 20.-8.-1961 og
Ulla, født den 28.-4.-1964.
B.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra
Borch Laursen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 30 ha. skov.
Stuehuset er opført 1963 og restaureret 1975, svinestalde er opført 1947 og 1961, lade
opført 1947 samt maskinhuse fra 1970 og 1980. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der produceres ca. 520 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
og halmfyr.
LADEGÄRDSVEJ 7, OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171504.
KARSTEN LAUGESEN, gårdejer, født den 8.-6.-1967, søn af Henny og Henry Laugesen, Vorgod, bor sammen med Pia Mogensen, montrice, født den 29.-8.-1967, datter af
Dorthea og Ivan Mogensen, Barde.
K.L. er chauffør, Han overtog gården den 1.-8.-1988 fra Folmer Tarpgaard.
Areal 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1989, kostald og svinestald er opført 1930,
garage og maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 4 ungkreaturer. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og anparter i
vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

LILLEBYVEJ 1, BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172661.
HELGE ANDERSEN, gårdejer, født den 11.-3.-1954, søn af Anne Marie og Kristian
Andersen, Brejning, gift den 16.-8.-1980 med Anette Overgaard, sygehjælper, født den
24.-1.-1955, datter af Elna og Arne Overgaard, Øby. Parret har børnene: Kristian,
født den 17.-2.-1983, Elisabeth, født den 30.-9.-1984 og Anja, født den 19.-11.-1987.
H.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-6.-1979 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 29,9 ha., heraf 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1977, kostalde er opført 1967 og 1976, maskin
hus 1979 og 1989 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 rendegraver. Maskinstation bruges
til høst og der er 1 fast medhjælper.
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HANS ANDERSEN, gårdejer, født den 12.-7.-1930, søn af Katrine og Svend Andersen,
Brejning, gift den 18.-5.-1962 med Ellen Pedersen, medhjælpende hustru, født den
14.-3.-1927, datter af Ellen og Vagn Pedersen.
H.A. overtog gården den 1.-5.-1957 fra Laur. Hansen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1969, kostald og svinestald 1969, lade 1960 og maskinhus 1970.
Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 12 ungdyr og 5 slagtekalve, desuden er der 3
hopper + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og 1
sprinklervandingsanlæg.

LILLEBYVEJ 3, BREJNING,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172852.
HANS CHRISTIAN KVIESGAARD,
gårdejer, født den 1.-8.-1959,
søn af Ruth og Jens Christian
Kviesgaard, Videbæk, gift den
20.-3.-1982 med Bodil Vindum
Kviesgaard, medhjælpende hustru,
født den 8.-8.-1960, datter af
Grethe og Poul Erik Sand,
Spjald. Parret har børnene: Met
te, født den 10.-2.-1984 samt
tvillingerne Anne og Birgit, født
den 9.-3.1986.
H.C.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og
i planteavlsudvalget i Husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-10.-1981 fra
Johannes Lang Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1978, kostalde er opført 1938, 1950 og 1982,
maskinhus 1977 og der er gylletank samt indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, gastæt silo og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

LILLEBYVEJ 4, "ØSTERGAARD", BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172621.
THORVALD ANDERSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1959, søn af Gerda og Svend
Andersen, Stauning, gift den 3.-3.-1984 med Mona Jensen, medhjælpende hustru, født
den 30.-11.-1961, datter af Elna og Ejnar Jensen, Ølstrup. Parret har børnene: Eivind,
født den 18.-12.-1983, Ulrik, født den 6.-7.-1985 og Rasmus, født den 26.-7.-1988.
T.A. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 26.-6.-1987 fra
Thygesen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha. og der er forpagtet 11 haStuehuset er opført 1938 og restaureret 1980, kalvestald er opført 1952, kostald 1977,
ungdyrstald, foderhus og maskinhus 1988 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 58 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper
og maskinstation bruges til høst.
LILLEBYVEJ 6, "DAMGAARD", BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171021.
JETTE PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-11.-1949, datter af Asta og Lars Christen
sen, Nr. Vium, gift den 7.-12.-1968 med Tage Hyldgaard Pedersen, gårdejer, født den
30.-6.-1944, søn af Karen og Hjalmar Pedersen, Abildå. Parret har børnene: Trine,
født den 15.-6.-1969 og Ole, født den 19.-12.-1970.
J.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Hun overtog gården den 31.-12.-1982 fra
Axel Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 2,5 ha. skov og 8,3
ha. eng.
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gylletank. Gårdens besætning er på 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og pillegræs. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
T.H.P. driver sin fars ejendom Abildåvej 14.
LILLEBYVEJ 7, "TEGLGAARD",
BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-172273.
KURT NYBO CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 5.-1.-1938,
søn af Signe og Poul Christen
sen, Finderup.
K.N.C. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 2.-10.-1971 fra Bent Poulsgaard.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
36,2 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1890, kostald 1939, svinestald 1967, lade 1914 og maskin
hus 1950. Gårdens besætning er på 11 ungkreaturer af racen Jersey og desuden er der
18 slagtekalve af racen SDM og der er 1 Limousine avlstyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, pillegræs og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og anparter i vindmøllaug.
LYNGVEJ 1, "HØJBO", 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-171801.
EJNAR NYGAARD JENSEN, gårdejer,
født den 3.-9.-1913, søn af Ane og Lars
Jensen, Sønderup.
E.N.J. har været på Hillerød Landbrugs
skole. Han overtog gården den 11.-3.1941 fra sin bror, Alstrøm Jensen.
Ejendomsskyld 635.000. Areal 15,4 ha.,
heraf tilkøbt 12,5 ha., der er frasolgt
5,5 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaure
ret 1976, kostald opført 1935, lade 1951, maskinhus 1952 og staklade 1969. Gården
drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
LYNGVEJ 5, "BAKKELUND",
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171826.
KNUD SØNDERGAARD, gårdejer,
født den 10.-11.-1937, søn af
Signe og Kresten Søndergaard,
Sevel, gift den 16.-11.-1963 med
Esther Saaugaard, medhjælpende
hustru, født den 11.-6.-1942, dat
ter af D. og K. Saaugaard, Nr.
Felding. Parret har børnene: Jyt
te, født den 24.-4.-1965, Poul,
født den 16.-12.-1967 og Birger,
født den 4.-3.-1978.
K.S. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været i Landboforeningens bestyrel
sen, er formand for Skjern-Tarm Smågrisesalg og næstformand for landsudvalget SLS.
Han overtog gården den 1.-3.-1970 fra Jens Søndergaard Birkmose.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er frasolgt 1,5 ha.

-611-

Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1975, svinestalde er opført 1978 og 1980, lade
1975, maskinhus 1958 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på
140 årssøer, der sælges ca. 3.200 smågrise. Der er 3 traktorer og gastæt silo. Maskin
station bruges til høst.
LYNGVEJ 7, "MOSEKJÆR", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171058.
HANS NIELSEN, gårdejer, født den 20.-1.-1946, søn af Anna Marie og Sigvald Nielsen,
Videbæk.
H.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1975
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1961, kostald og lade opført 1961, foderhus og
maskinhus 1979 og der er indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 13 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og der bruges
maskinstation til høst.

LYNGVEJ 9, "HØJVANG", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172147.
KAJ RISBJERG, gårdejer, født den 24.-5.-1945, søn af Anna og Henry Risbjerg, Rind,
gift den 30.-1.-1971 med Birgit Østergaard, sygeplejerske, født den 23.-3.-1948, datter
af Minna og Børge Østergaard, Ikast. Parret har børnene: Sanne, født den 8.-2.-1974,
Tina, født den 21.-1.-1979 og Lene, født den 22.-7.-1980.
K.R. overtog gården den 1.-3.-1975 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 67 ha. og der er forpagtet 12
ha.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret 1989, kalvestald opført 1950, ungdyrstald og
lade 1977, løsdriftstald, foderhus samt maskinhus 1978, der er indendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 130 ungdyr og 60
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og pillegræs. Der
er 4 traktorer, 3 vandingsmaskiner, 2 gummigede, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. På gården er 2 faste medhjælpere og maskinstation bruges til høst. Gården
drives sammen med "Kærgaard", Lyngvej 11.
LYNGVEJ 11, "KÆRGAARD", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172147.
KAJ RISBJERG, gårdejer, omtales under Lyngvej 9.
K.R. overtog gården den 1.-3.-1989 fra Arne Mogensen (Aksel Jensen).
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1965, svinestalde er opført 1915 og 1985, lade
1910, maskinhus 1969 og der er gylletank. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn og pillegræs. Bygningerne er udlejet til en svinebesætning.
Gården drives sammen med Lyngvej 9.

LÆRKEDALVEJ 4, "LÆRKEDAL",
LÆRKEDAL, 6933 KIBÆK, tlf.
97-166280.
CHRISTIAN VESTERGAARD,
gårdejer, født den 19.-3.-1950,
søn af Anne og Carl Vestergaard,
Fjelstervang, gift den 8.-3.-1975
med Judith Kjærgaard, butiksassi
stent, født den 2.-1.-1952, dat
ter af Anna og Kristian Kjær
gaard, Fjelstervang. Parret har
børnene: Claus, født den 12.-1.1977 og Stine, født den 24.-6.1979.
C.V. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Hammerum Herreds
Landboforening og overtog gården den 1.-4.-1979 fra Niels Fjord.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. skov.
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Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1983, sostald og lade 1979, klimastald 1986, maskinhus 1983 og
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 210 SPF-årssøer, der
sælges ca. 4.500 smågrise og 50 slagtesvin årligt, desuden er der 4 får, 1 hest og 120
kaniner af racen Hvid Land. Indvidere er der hundekennel på ejendommen med opdræt
af New Foundland hunde. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri samt
automatisk foderblandeanlæg. På gården er 1 fast medhjælper.
LÆRKEDALVEJ 7, "GEJL HØJGÅRD", ST. FJELSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf. 97-166319.
VERNER NYGåRD MIKKELSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1961, søn af Kristina og
Asger Nygård Mikkelsen, Vile, gift den 21.-10.-1983 med Birthe Kikkenborg Larsen,
økonoma, født den 12.-11.-1961, datter af Grethe og Karl Aage Larsen, Næsby. Parret
har børnene: Martin, født den 6.-10.-1984, Mogens, født den 12.-2.-1986, Maria, født
den 17.-7.-1987 og Anni, født den 12.-2.-1990.
V.N.M. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen
for Kongensgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1981 fra Ole Holm.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,5 ha. og der er forpagtet 2,4 ha.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret flere gange, kostalden fra 1950 er restaureret
i 1977 og gennemrestaureret igen i 1990, ungdyrstald opført 1979, lade og maskinhus
1986, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
45 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Der er 1 traktor, 1 mark
vandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
MOSDALVEJ 1, VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381298.
ARNE SKOVBJERG THOMSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1938, søn af Ane Kirstine og
Jens Skovbjerg Thomsen, Vesterbæk.
A.S.T. har været på Borris Landbrugsskole og har været medlem af kommunalbestyrel
sen. Han overtog gården den l.-l 1.-1965 fra sine forældre.
Areal 37 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. og der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1941, kostald 1960, spaltestald 1979, svinestalde 1972 og 1973,
lader 1916 og 1950, maskinhuse 1979 og 1964. Gården drives med en kvægproduktion
på 22 årskøer, 10 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca.
1.000 slagtesvin og der er 18 ammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Dansk
Blåhvid. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gastæt tsilo.
MOSDALVEJ 2, "SKELGAARDEN",
VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381304.
I/S BJØRNKJÆR VED POUL
BJØRNKJÆR, gårdejer, født den
4.-5.-1963, søn af Mildred og
Peder Bjørnkjær, Vesterbæk, bor
sammen med Dorthe Rosenkilde,
køkkenleder, født den 5.-8.-1964,
datter af Aase og Mogens Rosen
kilde, Holmsland. Parret har bør
nene: Mikael, født den 3.-6.1985 og Palle, født den 24.-7.-1989.
P.B. er maskinpasser og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-1.-1985 fra Christian Bjørnkjær, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1981, kostalde og lader er opført 1938 og
1952, maskinhus 1972 og der er udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af pillegræs, raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, plansilo, tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri.
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MOSDALVEJ 3, MOSDAL, 6971 SPJALD.
ERIK MØLLEGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-10.-1921, søn af Ester og
Richard Kristensen.
E.M.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1972 fra
sine forældre, som byggede den.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 17,5 ha., heraf 2,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1918, kostald 1918, lade 1924 og maskinhus 1976. Gårdens besæt
ning er på 2 årskøer, 26 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer og anparter i vindmøllelaug. Ma
skinstation bruges til høst.
MOSDALVEJ 6, OVERMARK,
6971 SPJALD, tlf. 97-346114.
VAGNER FAURBY, gårdejer,
født den 3.-6.-1931, søn af
Maren og Thomas Faurby, Hove,
gift den 1.-9.-1956 med Helga
Knudsen, medhjælpende hustru,
født den 17.-7.-1936, datter af
Dagny og Mads Knudsen, Vester
bæk. Parret har børnene: Linda,
født den 4.-8.-1957, Bent, født
den 23.-6.-1962 og Anne, født
den 22.-1.-1965.
V.F. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1956 fra
Marius Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1975, kostalden fra 1930 er ændret til svinestald i 1978, hvor der også blev bygget maskinhus, svinestalde er opført 1969 og
1975 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
sælges ca. 900 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
MOSDALVEJ 7, "OVERGAARD",
VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381172.
HELVER BILGRAV, gårdejer,
født den 28.-7.-1920, søn af Ma
rie og Karl Bilgrav, Nr. Omme,
gift den 14.-10.-1947 med Ellen
Kristensen, medhjælpende hustru,
født den 6.-10.-1924, datter af
Ester og Richard Kristensen,
Mosdal. Parret har børnene: An
ny, født den 28.-8.-1948, Esther
Marie, født den 31.-1.-1952, Bente, født den 2.-3.-1956, Inger, født den 13.-5.-1959,
Knud og Poul, født den 30.-4.-1962.
H.B. overtog gården den 11.-9.-1947 fra Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 17,6 ha., der er tilkøbt 6,3 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1970, kostalde og svinestalde er opført 1930
og 1966, lade 1951 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 25
årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og anparter i vindmøllelaug. Maskinsta
tion bruges til høst.

MOSDALVEJ 8, "NYVANG", OVERMARK, 6971 SPJALD, tlf. 97-346174.
JON JENSEN, gårdejer, født den 1.-4.-1961, søn af Solvejg og Gunnar Jensen,
Overmark.
J.J. er mejeriarbejder og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården
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Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1984, kostald, svinestald, lade og maskinhus
er fra 1939. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og
korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

MOSEVEJ 7, "SØNDERVANG",
BREJNINGGÄRD MARK, 6971
SPJALD, tlf. 97-381803.
GUNNAR SINKJÆR, gårdejer,
født den 13.-10.-1934, søn af Kir
stine og Mads Sinkjær, Grønbjerg
bor sammen med Eva Grønne,
medhjælpende hustru, født den
25.-6.-1942, datter af Johanne
og Viggo Grønne, Sdr. Lem. Par
ret har sønnen Martin, født den
12.-6.-1980.
G.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-.7.-1979 fra Sigfred Andersen.
Areal 19, heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1983, kostald opført 1974, maskinhus 1972 og
der er indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25
årskøer, 20 ungdyr og 13 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
1 traktor, maskinstation bruges til høst.
MOSEVEJ 8, BREJNINGGÄRDS MARK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381845.
HENNING BENNETSEN, gårdejer, født den 12.-12.-1962, søn af Asta og Erik Bennetsen, Spjald, bor sammen med Lone Sørensen, rengøringsassistent, født den 12.-3.-1965,
datter af Ina og Jakob Sørensen, Ringkøbing. Parret har sønnen Michael, født den
31.-1.-1989.
H.B. er jord- og betonarbejder og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-10.-1986 fra Hans Christiansen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1978, kostald opført 1923, garage 1964 og ma
skinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og
korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
MOSEVEJ 10, BREJNINGGÄRDS MARK, 6971 SPJALD.
MOGENS BENNETSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1961, søn af Asta og Erik Bennetsen,
Spjald.
M.B. overtog gården den 1.-7.-1988 fra Anne Lund.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 1,5 ha., der er bortforpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1989, kostalden er fra 1923.
MULDBJERGVEJ 7, LANGAGER
GÅRDE, 6971 SPJALD, tlf. 97381104.
KNUD KNUDSEN, gårdejer, født
den 18.-2.-1926, søn af Astrid og
Jens Knudsen, Langagergårde,
bor sammen med Grethe Sønder
by Jensen, dagplejer, født d. 1.12.-1948, datter af Jenny og Ar
ne Marius Jensen, Sdr. Felding.
Parret har sønnen Allan, født d.
4.-9.-1967.
K.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1960 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 5,1 ha., der er 5 ha. marginal
jord og der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret flere gange, senest i 1988, svinestalde er op
ført 1928 og 1969, lade 1928 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps, korn og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og gastæt kornsilo.
MULDBJERGVEJ 10, "RØJKUM", 6971 SPJALD, tlf. 97-381697.
BENT JENSEN, gårdejer, født den 6.-11.-1961, søn af Else og Knud Jensen, Vedersø,
bor sammen med Annelise Bundgaard, medhjælpende hustru, født den 10.-2.-1964,
datter af Mary og Jens P. Bundgaard, Stadil. Parret har sønnen Søren, født den 25.8.-1989.
B.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af svineproduktionsud
valget. Han overtog gården den 1.-3.-1988 fra Henning Thomsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1980, svinestalde er opført 1937, 1980 og
1984, lade 1937, maskinhus 1984 og der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 180 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter og hvede. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og 2 gastætte siloer.
På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.

MULDBJERGVEJ 13, BREJNING,
6971 SPJALD, tlf. 97-348092.
EJNAR KNUDSEN, gårdejer,
født den 1.-6.-1945, søn af Jen
ny og Johannes Knudsen, Grauballe, gift den 6.-4.-1968 med
Hanne Knudsen, specialarbejder,
født d. 23.-12.-1948, datter af
Mathilde og Hans Kristian Knud
sen, Arhus. Parret har børnene:
Lars Peter, født den 11.-1.-1969,
Jan Erik, født den 11.-2.-1970,
Hans Kristian, født den 22.-10.-1971 og Jens Ole, født den 11.-2.-1983.
H.K. er formand for 4H i Videbæk.
E.K. er specialarbejder og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården
den 15.-12.-1967 fra Alfred Korsholm.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 29,3 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1,5 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført 1938, kostald og svinestald er ligeledes fra 1938, løsdriftstald
1977, maskinhus 1940 og minkhal 1985. Gården drives dels med minkproduktion og dels
med biavl, der er 40 avlstæver og 24 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, kartofler og pillegræs. På gården er der 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 vandings
maskine og 2 kartoffeloptagere.

MULDBJERGVEJ 14, "HOLMGAARD", RØJKUM, 6971 SPJALD,
tlf. 97- 381148.
NIELS CHRISTIAN HOLMGÅRD,
gårdejer, født den 9.-8.-1924, søn
af Tora og Christian Jensen, St.
Snogdal, gift den 2.-10.-1951
med Helga Olesen, medhjælpende
hustru, født den 2.-10.-1924, dat
ter af Johanne og Chr. Olesen,
Elsø. Parret har sønnen Bent,
født den 7.-2.-1962.
H.O. har været medlem af kommunalbestyrelsen i 4 år.
N.C.H. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været vandsynsmand og vold-
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Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 0,5 ha. skov og 2
ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1928,
svinestald 1974, maskinhus 1976 og staklade 1966. Gården drives med en svineproduk
tion på 40 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, hvede, rug og græsfrø. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til høst.
MULDBJERGVEJ 18, "LANGAGERGAARDE", LANGAGERGÅRDE, 6971 SPJALD, tlf.
97-381007.
MADS LYSTBÆK, gårdejer, født den 13.-9.-1955, søn af Grethe og Johannes Lystbæk,
Madum, gift den 9.-7.-1989 med Susanne Hyldegaard Larsen, gymnasielærer, født den
12.-9.-1954, datter af Anne og Helge Hyldegaard Larsen, Holbæk. Parret har børnene:
Mads, født den 2.-1.-1979, Johannes, født den 1.-11.-1984 og Anna Kathrine, født den
16.-9.-1986.
M.L. er uddannet agronom. Han forpagtede gården i perioden 1982-1986, den blev købt
den 1.-1.-1986 fra Karl Henrik Andersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 53 ha., heraf 2 ha. skov og 5,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 87 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løbende restaureret, spaltestalden er opført 1955, kalve
stalde 1945 og 1970, løsdriftstald 1967, gammel stald og lade 1945, desuden er der in
dendørs køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduk
tion på 42 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Derudover er der en ammekobesætning på 13 ammekøer, 10 ungdyr og 90 slagtekalve af blandet race samt 42
moderfår med lam og 2 væddere. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ær
ter, raps, korn, roer og pillegræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er 1 fast med
hjælper.

MULDBJERGVEJ 20, "STENSGAARD",
LANGAGERGÅRD
MARK, 6971 SPJALD, tlf. 97348108.
ANDERS BORG POULSEN, gård
ejer, født den 14.-6.-1933, søn
af Maren og Anders Borg Poul
sen Langagergård Mark, gift den
2.- 5.-1970 med Ingrid Esbensen,
lærer, født den 28.-7.-1936, dat
ter af Hulda og Emanuel Esben
sen, Gimsing. Parret har sønnen
Peter, født den 16.-4.-1973.
I.E. døde den 7.-10.-1980.
A.B.P. bor nu sammen med Gerda K. Larsen, medhjælpende samlever, født den 10.8.-1934, datter af Anna og Ejner Larsen, Hee.
A.B.P. har været på Tommeup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1969 fra
sine forældre. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1
ha. skov og 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1972 og restaureret 1986, kostald og lade er opført 1929 og ma
skinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 40 ungdyr og 14
slagtekalve af racen RDM, desuden er der 3 avlshopper + opdræt af racen Dansk Varm
blod. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
MØLLEVEJ 5, "VENNESMINDE", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171848.
HENRY FRØLUND JENSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1944, søn af Helga og Johannes
Jensen, Assing, gift den 4.-5.-1967 med Ella Feldborg, medhjælpende hustru, født den
20.-3.-1950, datter af Marie og Ernst Feldborg, Olling. Parret har børnene: Hanne,
født den 1.-9.-1967, Tove, født den 13.-8.-1976 og Mona, født den 10.-10.-1984.
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Malling Landbrugsskole 2 gange,
den ene gang på inseminørkursus.
Han overtog gården den 1.-8.-1968
fra Inga og Svend Jespersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
23 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1876 og lø
bende restaureret, avlsbygninger
ne nedbrændte i 1985, de blev
genopført med kostald og maskin
hus i 1986, roehus fra 1978 og
der er udendørs køresilo samt
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 46 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.

MØLLEVEJ 7, HERBORG, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-171708.
NIELS CHRISTIAN KESELER,
gårdejer, født den 20.-5.-1960,
søn af Anne Kirstine og Ejgil Keseler, Herborg, bor sammen med
Karin Jensen Høj, børnenehavepædagog, født den 13.-6.-1957,
datter af Hugo og Sine Jensen
Høj, Herning. Parret har en dat
ter, født den 23.-4.-1990.
N.C.K. er svejser på Vølund og
har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 1.-8.-1980
fra Sigvald Bækdal Jensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald 1965, svinestald, lade og maskinhus er fra 1951 og
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 52 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er kornsilo og
varm lufts tørreri. N.C.H. ejer helvdelen af Storgårdsvej 1, han har forpagtet den øv
rige halvdel, som tilhører faderen, de 2 ejendomme drives sammen.
MØLLEVEJ 9, HERBORG, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-171664.
ERIK IVERSEN, gårdejer, født d.
17.-7.-1941, søn af Nanna og An
ders Iversen, Herborg, gift den
20.-4.-1974 med Karin Christen
sen, omsorgsassistent, født den
15.-10.-1946, datter af Else og
Filip Christensen, Vorgod. Parret
har børnene: Allan, født den 9.7.-1975, Bente, født den 16.-2.1978 og Jytte, født den 24.-7.1981.
E.I. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1969 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefor
ældrene i 1890.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 11,7 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostalden fra 1969 er udvidet i 1978, garage, plansilo og
lade er fra 1983, maskinhuse 1950, 1964 og 1981, der er 2 gylletanke og både inden
dørs og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 22 ung
dyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
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tion bruges til høst.
MØLLEVEJ 11, "BAKKEGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171618.
SVEND AAGE BENDTSEN, gård
ejer, født den 8.-6.-1928, søn af
Signe og Hans Chr. Bendtsen,
Fiskbæk, gift d. 2.-11.-1952 med
Nanny Hansen, medhjælpende hu
stru, født den 24.-3.-1929, dat
ter af Agnethe og Harald Marti
nus Hansen, Lintrup. Parret har
børnene: Kurt, født d. 17.-11.1953, Anni, født den 3.-7.-1956, Jette, født den 26.-6.-1960, Karsten, født den
21.-4.-1964 og Gunnar, født den 1.-5.-1969.
S.AA.B. overtog gården den 2.-4.-1956 fra "Fibo". Den er udstykket i 1954.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1954, restaureret og udvidet i 1973, kostald, svinestald, lade og
maskinhus er fra 1954, nyt maskinhus og foderhus 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt, desuden er der 3 ammekøer og 50 slagtekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i van
dingsmaskine samt kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
MØLLEVEJ 22, "GADEGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171676.
NIELS KNUDSEN, gårdejer, født
den 12.-12.-1929, søn af Ane Ma
rie og Otto Knudsen, Herborg.
N.K. overtog gården den l.-ll.1960 fra sine for ældre, som køb
te den den 1.-3.-1922.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 23
ha.
Stuehuset er opført 1987, kostal
den fra 1920 er udvidet i 1953, lade 1927 og garage 1947. Gården drives med en
kvægproduktion på 11 årskøer, 16 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLLEVEJ 26, HERBORG, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-171863.
NIELS LILLELUND, landmand,
født den 7.-8.-1925, søn af Mar
grethe og Peder Lillelund, Dej
bjerg, bor sammen med Else
Christensen, født den 21.-2.-1935,
datter af Marie og Ejnar Chri
stensen, Velling.
N.L. overtog gården den 15.-8.1960 fra Niels Pugholm. Gården
stammer fra før 1900.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, kostald og lade er opført
1900, garage 1967 og maskinhus 1989. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
150 stk. årligt, desuden er der 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til høst.

-619MØLLEVEJ 28, HERBORG, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171756.
AMMON ANDERS MOMME, gårdejer,
født den 11.-11.-1935, søn af Helene
Kathrine og Ammon Andreas Momme,
Bov, gift den 4.-6.-1961 med Anne Ma
rie Koldby Korsholm, rengøringsassi
stent, født den 13.- 1.-1938, datter af
Ingeborg og Evan Korsholm, Nr. Vium.
Parret har børnene: Frede, født d.
5.-6.- 1963 og Lene, født den 10.-9.-1968.
A.A.M. overtog gården den 1.-4.-1961
fra Marius Madsen.

Ejendomsskyld 630.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1941, kostalden er udvidet i 1969, laden er fra 1959, maskinhuse
1965 og 1984 samt roehus 1984. Gården drives med en kvæpgroduktion på 22 årskøer
og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
NR. VIUMVEJ 5, "TROLDHEDE", 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-194342.
HANS AAGE PRADSGAARD, gårdejer,
født den 4.-5.-1920, søn af Kristina og
Christian Jensen Pradsgaard, Troldhe
de, gift den 4.-6.-1949 med Elly Fjord
Ørskov, født den 5.-1.-1927, datter af
Magga og Niels Fjord Ørskov, Borris.
Parret har børnene: Kirsten, født den
2.-9.-1952 og Jens Christian, født den
28.-6.-1957.
H.AA.P. overtog gården den 1.-8.-1953
fra Statens Jordlovsudvalg. Den blev
da udstykket fra "Viumkrog".
Ejendomsskyld 580.000. Areal 19 ha.,
heraf tilkøbt 1,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1954, kostald og lade er opført 1954 og carport 1970.

NR. VIUMVEJ 27, "NY EGERIS",
EGERIS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97178146.
NIELS CHRISTIAN EGERIS VEJLGÄRD, gårdejer, født den 1.-10.1935, søn af Mie og Niels Emil
Vejlgård, Egeris, gift den 8.-3.1963 med Ebba Munkholm Simon
sen, født den 7.-9.-1942, datter
af Magna og Hedegaard Simon
sen, Vorgod. Parret har børnene:
Bill, født den 7.-1.-1964, Birthe
Magna, født den 4.-4.-1965 og
Benny Niels, født den 15.-6.-1970.
N.C.E.V. har været på Dalum Landbrugsskole, han er jagtkonsulent i Ringkøbing og
Ribe amter. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra sine forældre, nuværende ejer er
4. generation på gården, der blev bygget som aftægtshus i 1906 af den nuværende ejers oldeforældre.
Ejendomsskyld 1.378.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 56,3 ha., der er 18 ha. skov og
der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1906, kostalden er ombygget i 1952 og tilbygget 1967, der er en
ældre lade og en ny er opført i 1980, maskinhus 1970 og der er gylletank. Gårdens
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besætning er på 10 ammekøer, 8 ungdyr og 1 tyr af racerne Hereford og Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og pillegræs. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kombi såmaskine, plansilo, varm lufts tør
reri samt halm- og træfyr. Der bruges delvis fremmed arbejdskraft til gårdens drift.
NR. VIUMVEJ 36A, "ANNEXGAARD", NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191386.
JENS SKJÆRBÆK, omtales under Pårupvej 26-28 i Äskov Kommune.
J.S. overtog gården den 1.-10.-1973 fra Alfred Sørensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 55 ha., heraf ca. 5 ha. skov og 3 ha. eng.
De oprindelige bygninger er frasolgt i 1976 og nye er opført i 1977 med stuehus, ma
skinhus og lade. På gården er 1 vandingsmaskine, plansilo og varm lufts tørreri. Går
den drives sammen med Pårupvej 26-28 i Äskov Kommune.

NR. VIUMVEJ 38, "ØSTERGAARD"
NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97178058.
KARL IVERSEN, gårdejer, født d. 30.3.-1928, søn af Klara og Iver Iversen,
Mejsling, gift den 10.-5.-1958 med Mar
git Neder- gaard, født den 23.-8.-1935,
datter af Jenny og Niels Kjærgaard Nedergaard, Faster. Parret har børnene:
Gitte, født den 7.-7.- 1960, Lone, født
den 16.-3.-1966 og Henrik, født den 4.5.-1972.
K.I. har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1958 fra Jens Kristian Tokkesdal.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret flere gange, kostalden er restaureret og til
bygget i 1973, halmhus opført 1982, lade 1970, maskinhus 1975 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer af racen SDM, desuden produce
res ca. 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps og korn. Der er
2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstat
ion bruges til en del af markarbejdet.

NR. VIUMVEJ 46, "NYGAARD",
EGERIS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97178113.
THOMAS CHRISTIAN MIKKEL
SEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1937,
søn af Magny og Thomas Mikkel
sen, Barde, gift den 22.-11.-1960
med Inge Elisabeth Bentsen Ibsen, født den 20.-2.-1940, datter
af Kirsten Elinor Ibsen Nielsen.
Plejeforældre, Anna og Jens Nesgaard Mogensen, Asbæk Hede.
Parret har børnene: Thomas Peder, født den 18.-9.-1961, Jens Harly, født den 24.1.-1964, Svend Erik, født den 14.-4.-1969, Kirsten Majbrit, født den 30.-5.-1976 og død
den 11.-1.-1980.
T.C.M. er graver ved Nr. Vium Kirke. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra Søren
Sørensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 23,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 og gennemrestaureret 1974, kostalden fra 1928 er gennemrestaureret og tilbygget i 1970, hvor der også blev bygget maskinhus og der er en la
de. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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NR. VIUMVEJ 50, "EGERISGAARD", EGERIS, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97- 178018.
VERNER ØRSKOV, landmand,
født den 16.-8.-1937, søn af
Maja og Anders Christian Ørskov,
Fjelstervang, gift den 10.-4.-1965
med Anny Kirstine Aarestrup An
dersen, sygeplejerske, født den
18.-7.-1941, datter af Dagny Ma
rie og Henry Aarestrup Ander
sen, Dalsgård. Parret har bør
nene: Anders Kristian, født den 1.-3.-1968, Lars Henrik, født den 9.-7.-1970, Anette,
født den 25.-10.-1972, Anne Louise, født den 3.-7.-1978 og plejesønnen Thomas Chre
sten Andersen, født den 5.-8.-1972. V.Ø. overtog gården den 22.-1.-1965 fra Mads
Egeris Svendsen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 55,2 ha., heraf 5,5 ha. skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret flere gange, avlsbygningerne nedbrændte del
vis i 1985, der er bygget værelsesfløj i 1986, sostald, klimastald og 2 slagtesvinestalde
er fra 1978, ny slagtesvinestald, drægtighedsstald og løbestald er fra 1985, lade og fo
derhus 1986, maskinhus 1937 og desuden er der 2 gylletanke og 2 gastætte siloer. Går
den drives med en svineproduktion 230 SPF-søer, der sælges ca. 800 smågrise og 4.800
slagtesvin årligt, desuden er der 7 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og flisfyr. På gården
er 1 fast fodermester og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYGADE 33, "RYESGAARD",
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171078.
ERLING PETERSEN, gårdejer,
født den 3.-3.-1937, søn af Ane
Marie og Aksel Petersen, Tyrsting
gift 26.-4.-1963 med Annelise
Bækdal, medhjælpende hustru,
født den 31.-1.-1940, datter af
Johanne og Sigvald Bækdal. Par
ret har børnene: Birgit, født den
15.-4.-1964 og Anette, født den
26.-8.-1967.

E.P. overtog gården den 1.-4.-1965 fra P.C. Fjord.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1974, kostald opført 1979, lade 1933, maskin
hus 1971, foderhus 1977 og der indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg, 1 rendegraver, gastæt kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper på gården,
som drives sammen med Tiphedevej 28, Trehøje Kommune.

NYGADE 35, "GRANLY", SOLSØ
HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171455.
HANS MARTIN MORTENSEN,
gårdejer, født den 28.-3.-1932,
søn af Krestence og Niels Mogen
sen, Solsø Hede.
H.M.M. er fraskilt og har 3
børn. Han har været på Haslev
Landbrugsskole og overtog går
den den 1.-1.-1963 fra sine for-
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Ejendomsskyld 1.100.000.
Areal 39 ha., heraf 8 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1974, kostald og lade er opført 1932, svine
stald 1969 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 29 årskøer, 35 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 års
søer og der produceres ca. 120 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårn
silo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst,

NYGADE 37, SOLSØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171478.
VILLY HANSEN, gårdejer, født den 24.-2.-1941, søn af Anna og Viggo Hansen, V. Tim
ring, gift den 23.-3.-1963 med Kirsten Østergaard, husassistent, født den 17.-3.-1945,
datter af Emma og Søren Østergaard, Vorgod. Parret har børnene: Tommy, født den
24.-5.-1963 og Conny, født den 19.-12.-1965.
V.H. overtog gården den 1.-3.-1964 fra Ejnar Clausen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1979, kostald opført 1960 og maskinhus 1974.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 2 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 2 traktorer og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til høst.
NYGADE 41, "ENGVANG", SOL
SØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171471.
NIELS BECH JENSEN, gårdejer,
født den 15.-5.-1952, søn af Stin
ne og Peder Birkmose Jensen,
Solsø Hede.
N.B.J. overrog gården den l.-l.1985 fra sine forældre, som selv
byggede den.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
26,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der
er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade er opført
1941, ny lade 1952, maskinhuse 1975 og 1989 og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 29 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
NYGADE 48, "ØSTERGAARD", SOLSØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171448.
BØRGE LUND ANDERSEN, gårdejer, født den 16.-9.-1931, søn af Marie og Jens Lund
Andersen, Brejning, gift den 2.-4.-1963 med Kirstine Jensen, hjemmesygeplejerske,
født den 12.-3.-1930, datter af Johanne og Adolf Jensen, Timring. Parret har børnene:
Harald, født den 18.-1.-1964, Martin, født den 15.-1.-1966 og Birthe, født den 18.2.-1970.
B.L.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1961
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.525.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 34,5 ha. og der er 10 ha.
marginaljord.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1974, kostald og foderhus er opført 1974,
kalvestald og lade 1922, maskinhuse 1900 og 1979 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 27 årskøer, 35 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. 1 skoledreng
hjælper til.
NYGÅRDSVEJ 3, "SØNDERVANG", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171564.
KRISTIAN KVIESGAARD, gårdejer, født den 31.-8.-1902, søn af Else og Laurits
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Kviesgaard, Ry, gift den 19.-11.-1926 med Kristiane Veggermose, husmor, født den
3.-7.-1902, datter af Anne Marie og Jens Chr. Veggermose, Hodsager. Parret har
børnene: Else, Anne-Marie, Jens Christian, Laurits, Grethe, Meta, Sigfred, Jolin,
Dinne, Ruth, Gunner og Bent.
K.V. døde i 1969.
K.K. er pensionist, han har været på Fårevejle Landbrugsskole og overtog gården i
1963 fra Johannes Holm.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 16,3 ha.
Stuehuset er opført 1967, kostald, svinestald og lade 1930 og maskinhus 1963. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1
traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
NYGÅRDSVEJ 4, "RYESMINDE",
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171712.
LEIF KROGH JENSEN, gårdejer,
født den 29.-12.-1936, søn af
Alma og Kresten Krog Jensen,
gift den 4.-6.-1967 med Ane Mar
grethe Søndergaard, medhjælpen
de hustru, født den 28.-2.-1941,
datter af Harriet og Aage Søn
dergaard, Videbæk.
A.M.S. er medlem af Menigheds
rådet.
L.K.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1971
fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4. generation på gården. Den er opkaldt
efter general Rye, som var en norsk dreng, der kom til Danmark og blev general i den
danske hær, han blev dræbt under slaget ved Fredericia den 6.-7.-1949. A.M.S.s
oldefar, som gjorde tjeneste under generalen, fik generalens sølvsporer, som i dag
opbevares på gården.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 110 ha., der er frasolgt 15 ha. og der er 5 ha.
marginaljord.
Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1981, kostalde er opført 1912 og 1973, heste
stalden fra 1941 er ændret til løsdriftstald i 1979, lade 1852, maskinhus 1951, foder
hus 1973 og der er gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 40 ammekøer, 28 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, korn og pillegræs. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
NYGÅRDSVEJ 5, "NYGAARD", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-125254.
MARIE OG HANS MØLDRUP, gårdejere.
M.M. er født den 11.-8.-1931, datter af Karen og Jens Søndergaard Jacobsen, Vide
bæk, gift den 20.-7.-1960 med Hans Møldrup, skoleleder, født den 17.-2.-1927, søn af
Erna og Ejnar Møldrup, Dalby. Parret har børnene: Ellen, født den 25.-4.-1961 og
Birgitte, født den 19.-1.-1965.
M.M. er lærer. De overtog gården den 12.-12.-1988 fra hendes forældre, nuværende
ejer er 4. generation. Gårdens ejer bor på Langelandsvej 22 i Herning.
Areal 29 ha., heraf 13 ha. marginaljord. Agerjorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1989, kostald og lade er opført 1915 og
maskinhus 1955. På gården er der 1 tårnsilo og varm lufts tørreri.

"NYGÅRDSVEJ 9, RANDERIS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171545.
JENS PEDER SØGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 19.-11.-1931, søn af Marieog Graver Smedegaard Christensen, Randeris, gift den 25.-3.-1967 med Aase Bjerregaard, medhjælpende hustru, født den 10.-7.-1941, datter af Sigrid og Marius Bjerregaard, Herborg. Parret har børnene: Benny, født den 1.-12.-1969 og Flemming, født
den 18.-5.-1973.
J.P.S.C. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra
sine forældre.
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Stuehuset er opført 1966 og restaureret 1977, kostide er opført 1936 og 1979, værk
sted og garage 1989, lade 1900, maskinhuse 1972 og 1987, der er indendørs og uden
dørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 30
ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter og
korn. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri.

NYGÅRDSVEJ 11, "T1MGAARD",
BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171543.
JENS KRISTIAN KVIESGAARD,
gårdejer, født den 8.-12.-1932,
søn af Kristiane og Kristian Kviesgaard, Hodsager, gift den 19.4.-1958 med Ruth Jensen, med
hjælpende hustru, født den 16.11.-1934, datter af Johanne og
Hans Adolf Jensen, Timring.
Parret har børnene: Hans Chri
stian, født den 1.-8.-1959, Ben
te, født den 18.-10.-1960, Ejvind, født den 9.-11.-1963, Vagn, født den 2.-1.-1965 og
Kirsten, født den 13.-12.-1970.
J.K.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-3.-1958 fra
Verner Knudsen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 29,5 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostalde 1956, 1973 og 1975, svinestald 1968, lade 1956,
maskinhuse 1968 og 1980, foderhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i vindmøllelaug. På gården
er der 1 fast medhjælper.
NYGÅRDSVEJ 15, "MOSELUND", BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172842.
BENT DIDRIKSEN, gårdejer, født den 27.-6.-1958, søn af Tonny og Sigfred Didriksen,
Dejbjerg, gift den 27.-3.-1982 med Jenny Kristensen, lærer, født den 9.-2.-1957,
datter af Mariane og Niels Christian Kristensen, Navr. Parret har børnene: Heine,
født den 15.-5.-1986 og Jakob, født den 23.-5.-1989.
B.D. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-1.-1985 fra Lilly Mølbech Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 33 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1975, kostalde er opført 1964 og 1967,
staklade 1960 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
26 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.

NYGÅRDSVEJ 17, "MOSEMINDE", BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172110.
VAGN ACHERMANN, gårdejer, født den 21.-11.-1936, søn af Emma og Henry Achermann, Vorgod, gift den 14.-12.-1956 med Anna Jørgensen, specialarbejder, født den
2.-11.-1937, datter af Karoline og Laurits Avid Jørgensen, Studsgård. Parret har
børnene: Sten, født den 21.-11.-1956, Helle, født den 10.-7.-1958, John, født den
3.-2.-1961, Britta, født den 27.-8.-1964 og Finn, født den 9.-7.-1966.
V.A. overtog gården den 1.-7.-1982 fra Jens Fog Madsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1949 og restaureret 1989, kostald og lade er opført 1949, svine
stald og maskinhus 1964 samt klimastald 1983. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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BREJNING, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97172918.
HENNING PEDERSEN, gårdejer, født
den 25.-11.-1958, søn af Elly og Peder
Pedersen, Barde, gift den 18.-9.-1982
med Margit Jensen, sygehjælper, født
den 19.-5.-1960, datter af Debora og
Hubert Jensen, Videbæk. Parret har
børnene: Thomas, født den 15.-1.-1983,
Morten, født den 14.-12.-1984 og Per
nille, født den 26.-6.-1989.
H.P. har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1982 fra Peder Madsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1985, ungdyrstald og lade er opført 1953,
kostald og maskinhus 1983, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 39 årskøer, 39 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 1 Oldenborghoppe med føl.Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1
vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
NYGÅRDSVEJ 21, "BAKKELY", SOLSØ HEDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171932.
KJELD STRARUP, gårdejer, født den 19.-9.-1944, søn af Mary og Hans Strarup,
Dalum, gift den 24.-7.-1971 med Mona Kristensen, født den 8.-10.-1947, datter af
Karoline og Kresten Peder Kristensen, Fiskbæk. Parret har datteren Tina, født den
26.-11.-1971.
K.S. overtog gården den 1.-11.-1969 fra Laur. Kristensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret omkring 1945, svinestalde er opført 1955,
1975 og 1983, lade 1955, staklade 1945 og maskinhus 1989. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin. Der er 3 traktorer,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der drives lidt maskinstation fra ejendom
men, der bruges maskinstation til høst.
OMMEGÅRDVEJ 9,
"OMMEGAARD", GRØNBJERG, 6971
SPJALD, tlf. 97-384110.
NIELS PEDER SVENDSEN, gård
ejer, født den 1.-12.-1920, søn af
Margrethe og Jens Kristian
Svendsen, Tvis.
N.P.S. har været i kommunalbe
styrelsen i 20 år. Han overtog
gården den 1.-4.-1955 fra Andre
as Pedersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23
ha., heraf 3 ha. marginaljord. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1950, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1950 og ma
skinhuset 1920.

OVERGÅRDSVEJ 1, "LYNGKILDSGÅRD", ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175449.
SVEND ERIK ABILDTRUP, gårdejer, født den 16.-7.-1950, søn af Marie og Svend
Abildtrup, gift den 25.-10.-1975 med Mette Haunstrup Andersen, medhjælpende hustru,
født den 5.-6.-1949, datter af Anna og Jens Chr. Haunstrup Andersen. Parret har
børnene: Anders, født den 25.-1.-1978, Marianne, født den 20.-3.-1980 og Helen, født
den 9.-7.-1983.
S.E.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1986
fra Kristian Jørgensen.
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Stuehuset er opført 1890, kostald 1935 og lade 1900. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, rug, ærter og frøgræs. Gården drives sammen med
Herningvej 49.

OVERGÅRDSVEJ 5, ABILDTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175146.
JOHANNES BREINHOLT, gårdejer, født den 30.-11.-1957, søn af Else og Ove Breinholt, gift den 29.-11.-1981 med Ester Christensen, sygehjælper, født den 14.-1.-1960,
datter af Karen og Tom Christensen. Parret har datteren Sara, født den 19.-10.-1986.
J.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra
Martin Christensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1953 og senere restaureret, sostalden fra 1953 er restaureret i
1983, slagtesvinestalden fra 1974 er restaureret i 1985, farestald og klimastald er
opført 1983 og lade 1970, desuden er der gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, rug, hvede, ærter og havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
OVERGÅRDSVEJ 7, "AHLE SØNDERGAARD", AHLE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175657.
CHRISTIAN LYSGÅRD, gårdejer, født den 13.-9.-1958, søn af Karen og Ejner Winther
Jensen, gift den 30.-4.-1982 med Inger Overkær Pedersen, hjemmesyerske, født den
18.-8.-1961, datter af Irene og Søren Overkær Pedersen. Parret har børnene: Michael,
født den 4.-2.-1982, Christina, født den 12.-4.-1986 og Richard, født den 12.-10.-1989.
C.L. er murer. Han overtog gården den 15.-7.-1989 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 35,8 ha., heraf 8,3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1957 og senere restaureret, svinestalden er fra 1957. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 trakto
rer, 3 tårnsiloer, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
OVERVEJ 4, "VESTERGAARD", FJELSTERVANG, 6933, KIBÆK, tlf. 97166079.
JOHAN HANSEN, gårdejer, født den
16.-5.-1931, søn af Karen og Ejner
Hansen, Fjelstervang, bor sammen med
Gudrun Laursen, husbestyrer, født den
19.-12.-1940, datter af Johanne og
Christian Andersen, Bindslev. Parret
har børnene: Sten, født den 1.-2.-1971
og Inge, født den 19.-5.-1975.
J.H. overtog gården den 1.-7.-1968 fra
sin mor, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf frasolgt 2 ha., der er 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget i 1968,
svinestalden fra 1908 er restaureret i 1960, maskinhus, garage og redskabsrum er fra
1965, laden fra 1908 er restaureret i 1961, maskinhus opført 1985 og der er gylletank.
Der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 7 ammekøer, 3 ungdyr og 4
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og
hvede. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OVERVEJ 9, "BLÅBJERG", FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97-166123.
PEDER CHRISTENSEN, landmand, født den 3.-11.-1943, søn af Maja og Niels
Christensen, Fjelster- vang, gift den 27.-4.-1968 med Ebba Frandsen, hjemmehjælper,
født den 30.-9.-1949, datter af Anna og Jacob Frandsen, Fjelstervang. Parret har
børnene: Bjarne, født den 25.-11.-1967, Ivan, født den 6.-3.-1970, Gitte, født den
30.-4.-1970, Jakob, født den 24.-5.-1972 og Randi, født den 17.-1.-1975.
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Peder Christensen har været på
Hammerum Landbrugsskole, han
er medlem af Videbæk Kommu
nalbestyrelse og i bestyrelsen
for Hammerum Herreds Landbo
forening. Han overtog gården d.
1.-4.-1968 fra Magdalene Ander
sen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
28,5 ha., der er frasolgt 2 ha. og
der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret 1977, den gamle
kostald og lade er opført 1912, kostald 1973, kalvestald 1970, maskinhus 1978, foder
hus 1984 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer,
75 ungdyr og 40 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation. Gården
drives sammen med St. Fjelstrupvej 18.

PLANTAGEVEJ 3, VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175562.
FLEMMING OVERGÅRD, gårdejer, født den 16.-9.-1957, søn af Stinne og Jens Chri
stian Overgård, Kibæk, gift den 20.-1.-1979 med Yvonne Vinding, født den 20.-7.-1956,
datter af Sylvia og Viggo Vinding, Vejle. Parret har børnene: Tonny', født den 20.4.-1977, Rikke, født den 7.-4.-1980, Annelise, født den 5.-11.-1983 og Dennis, født den
9.-6.-1985.
F.O. er udlært tømrer. Han overtog gården den 1.-2.-1984 fra Stinne og Kristian
Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt 22,7 ha., der er 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret flere gange, kostalden fra 1959 er ombygget
til svinestald i 1984, sostald opført 1986, ny svinestald opført 1988, lade 1961,
maskinhus 1990 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150
årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

PLANTAGEVEJ 5, VORGOD 0STERBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175679.
GEORG JENSEN, pelsdyravler,
født den 29.-11.-1955, søn af
Kristine og Harry Jensen, Her
ning, gift den 7.-8.-1983 med
Helle Thoft, frisør, født den 27.12.-1959, datter af Doris og Har
ry Thoft, Esbjerg. Parret har bør
nene: Nicklas, født den 26.-1.1981 og Maria, født den 23.-10.1983.
G.J. arbejder på Royal Dåne
Quality i Herning. Han overtog gården den 1.-5.-1984 fra Jens Aage Sørensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 16 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1920, der er 8 2-rækket minkhaller og laden er ombygget til
pelseri. Gården drives som minkfarm med en bestand på 700 avlstæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. På gården er der 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
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6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175240.
HARRY NISSEN, landmand, født
den 9.-3.-1914, søn af Elisabeth
og Kristian Nissen, Vorgod, gift
den 3.-12.-1955 med Marie Fre
deriksen, barneplejerske, født
den 30.-8.-1927, datter af Agnes
Katinka og Jens Peder Frederik
sen, Thorning. Parret har sønnen:
Jens Kristian, født den 16.-3.-1960.
H.N. overtog gården den 1.-3.1948 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1878. Sønnen Jens
Kristian købte halvpart i gården i 1985.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 17,1 ha., heraf 3 ha. plantage. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1911, kostald og lade 1905, garage 1988.
PRINDALSVEJ 9, "PRINDAL", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171578.
HENNING NIELSEN, gårdejer, født den 27.-8.-1932, søn af Edel og Hans Nielsen, gift
den 29.-11.-1958 med Marie Nielsen, montrice, født den 17.-12.-1935, datter af Kir
stine og Christian Nielsen. Parret har børnene: Hans Erik, født den 11.-9.-1959, Knud
Ove, født den 10.-8.-1964 og Britta, født den 24.-1.-1968.
H.N. er specialarbejder. Han overtog gården i 1966 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1986, kostald, svinestald og lade er opført
1925, ny lade 1950, maskinhuse 1968-70. Gårdens besætning er på 8 ammekøer af
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trakto
rer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

PRINDALSVEJ 10, "NYGAARD", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171047.
JENS JØRGEN JENSEN, født den 26.-2.-1922, søn af Karen og Frans Frede Jensen,
gift den 18.-10.-1951 med Margit Pedersen, medhjælpende hustru, født den 2.-10.1931, datter af Mariane og Peder Chr. Pedersen. Parret har børnene: Frans Frede,
født den 11.-1.-1953, Bendt Chr., født den 11.-11.-1955 og Ole, født den 15.-11.-1959.
J.J.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1963, kostald, svinestald og lade er opført
1911, ny kostald 1956 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 12 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
PRINDALSVEJ 19, "STENSBO", 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-171968.
NIELS CHRISTIAN CLEMMENSEN, gård
ejer, født den 22.-11.-1955, søn af Anne
Kirstine og Chr. Clemmensen.
N.C.C. er gravemester ved Egvad Kom
mune, han har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.8.-1984 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation.
Areal 19,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret
senest i 1984, kostald og svinestald er
opført 1922, staklade og maskinhus 1964. På gården er der 1 traktor, 1 tipvogn,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
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RAGHEDEVEJ 1, SKOVBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178004.
ALFRED OLESEN, gårdejer, født den 3.-1.-1920, søn af Elise og Ole Peder Olesen,
Skovby, gift den 28.-3.-1945 med Inge Margrethe Hansen, husmor, født den 28.-12.1924, datter af Marie og Jens Hansen, Sandfeld. Parret har børnene: Jørn, født den
18.-12.-1945, Jonna, født den 20.-1.-1948, Elise, født den 6.-1.-1950, Jens Peder, født
den 15.-4.-1951, Gert, født den 29.-6.-1954, tvillingerne Hanne og Svend, født den
27.-9.-1959, Kjeld, født den 21.-11.-1962, Finn, født den 29.-6.-1965 og Bent, født den
4.-6.-1967. A.O. overtog gården den 1.-3.-1945 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1880.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 28 ha., heraf 7 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret flere gange, kostald opført 1963, den gamle
kostald er ombygget til svinestald i 1963, lade opført 1908 og maskinhus 1955. Gården
drives med en kvægproduktion på 13 årskøer, 10 ungdyr og 6 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varm
lufts tørreri og træfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.

RAVNSBJERGVEJ 2, "RAVNSBJERG", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381027.
LAURITS JENSEN, gårdejer, født den 2.-8.-1929, søn af Else og Kresten Elias Jensen,
Holmsland, gift den 6.-10.-1956 med Asta Andersen, rengøringsassistent, født den
19.-9.-1936, datter af Marta og Laurits Andersen, Holmsland. Parret har børnene:
Kurt, født den 6.-7.-1962, Tom, født den 23.-5.-1967 og Jesper, født den 8.-12.-1973.
L.J. er lagerarbejder. Han overtog gården den 20.-9.-1956 fra Gunner Thøgersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 36,5 ha., heraf 5,5 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1979, kostald og lade er opført 1964 og
svinestald 1962. På gården er der 1 traktor og halmfyr.
RAVNSBJERGVEJ
4, "KÆRGAARD", BREJNING, 6971
SPJALD, tlf. 97-381053.
NIELS AARUP PEDERSEN, gård
ejer, født den 16.-10.-1935, søn
af Maren og Anthon Pedersen,
Lem, gift den 3.-6.-1966 med
Ane Galsgaard, medhjælpende hu
stru, født den 4.-6.-1936, datter
af Karen og Jens Galsgaard,
Brejning. Parret har børnene: An
ker, født den 10.-6.-1967 og
Karen Marie, født den 3.-3.-1973. N.AA.P. overtog gården den 1.-2.-1964 fra Anders
Laursen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 47 ha., heraf 10 hå. marginaljord.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade er opført
1910, maskinhus 1989 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27
årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af blandet race. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til høst.
RINGKØBINGVEJ 1, "GL. MØL
LE", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171407.
JENS SØBY, gårdejer, født den
19.-9.-1926, søn af Hansigne og
Jens Søby, Snejbjerg, gift den
17.-3.-1957 med Petra Carlsen,
medhjælpende hustru og husmor,
født den 14.-1.-1925, datter af
Karen Margrete og Arnold Carl
sen, Barde. Parret har børnene:
Karen Margrethe, født den 24.-
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2.-1958 og Henning, født den 17.-10.-1960.
3.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1956 fra
Ingeborg Rindom.
Areal 22 ha., heraf 7 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret 1979, kostald og svinestald er opført
1933, lade 1935 og maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 8 års
køer, 11 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 60 slagtesvin.
Der er 1 traktor og tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
RINGKØBINGVE3 3, "BIRKMOSEHUS", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171134.
KRISTIAN HUSTED, gårdejer, født den 16.-6.-1937, søn af Marie og 3ens Husted,
Spjald, gift den 12.-5.-1960 med Eva Meldgaard, medhjælpende hustru, født den
10.-10.-1937, datter af Anne og Eigild Meldgaard, Spjald. Parret har børnene: Carsten,
født den 23.-7.-1961, Anne Mette, født den 17.-3.-1965 og Marianne, født den
20.-3.-1967.
K.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra sin
kones morbror, jens Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1,5 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført 1973, svinestalde 1926, 1936, 1976 og 1984, lade 1936, maskinhus
1978 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.200 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt anparter i vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til høst.

RINGKØBINGVE3 7, "PILEGAARD", OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172448.
NIELS KRISTIAN H03, gårdejer, født den 5.-5.-1951, søn af Helga og Søren Høj,
Herborg, gift den 12.-5.-1988 med 3onna Gammelby 3ensen, laborant, født den
2.-10.-1960, datter af Mie og Helge Gammelby 3ensen, Hvam. Parret har børnene:
Dennis, født den 4.-4.-1980, 3an, født den 21.-11.-1984 og Pia, født den 23.-2.-1988.
N.K.H. er maler. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra Katrine Østergaard.
Areal 0,7 ha. og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1985, kostald opført omkring 1900, ungdyr
stald og lade 1930, maskinhus og svinestald 1957. Gårdens besætning er på 1 ammeko
og 4 ungdyr af blandet race. Der er 1 traktor.
RINGKØBINGVE3 14, "GAMMEL MØLLE", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172275.
KURT SYLVESTERSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1951, søn af Sigrid og Karl Syl
vestersen, Nr. Omme, gift den 16.-2.-1974 med Else Nielsen, dagplejer, født den
24.-6.-1954, datter af Esther og 3akob Nielsen, Nr. Omme. Parret har børnene:
Mikael, født den 13.-3.-1974, Flemming, født den 18.-12.-1976 og Karsten, født den
24.-4.-1981.
K.S. er murermester. Han overtog gården den 1.-2.-1976 fra 3ens Meldgaard.
Areal 13,8 ha. og der er lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1978 og restaureret 1989, kostald og lade er opført 1930 og
maskinhus 1977. Gårdens besætning er på 13 ammekøer, 7 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen Charolais. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
RINGKØBINGVE3 17, OPSUND,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172418.
KNUD ERIK THAYSEN, gårdejer,
født den 16.-7.-1962, søn af Lil
ly og Knud Thaysen, Videbæk,
bor sammen med Lillian Hansen,
specialarbejder, født den 17.4.-1960, datter af Ella og Mathi
as Hansen, Fiskbæk. Parret har
sønnen Stefan, født den 6.-4.1989.
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K.E.T. er landbrugsmedhjælper, han har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog
gården den 15.-10.-1989 fra Vagn Barslund og Niels E. Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 4,5 ha., heraf 1,5 ha. marginaljord. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1984.
RINGKØBINGVEJ 25, OPSUND,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172094.
PEDER KIRKEBY, gårdejer, født
den 2.-2.-1918, søn af Marie og
Alfred Kirkeby, Vesterbæk, gift
den 22.-5.-1948 med Lilly Han
sen, medhjælpende hustru, født
den 13.-10.-1917, datter af Jen
ny og Jens Frederik Hansen,
Jungshoved. Parret har børnene:
Margit, født den 21.-3.-1949 og
Jens, født den 13.-2.-1958.
P.K. har været på Rønde Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1948 fra
Tobias Højgaard.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. 4 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1875 og restaureret 1984, kostald og svinestald er opført
1960, lade 1927 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn. Der er 2 traktorer og anpart i vindmøllelaug. Maskinstation bruges
til høst.

RINGKØBINGVEJ 27, OPSUND, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-172103.
HARRY STEN RASMUSSEN, gårdejer,
født den 21.-11.-1959, søn af Kirsten og
Jørgen Bent Rasmussen, No, gift den
16.-10.-1981 med Bente Hykkelbjerg,
kontorassistent, født den 21.-2.-1962,
datter af Gretha og Niels Hykkelbjerg,
Sædding. Parret har børnene: Lone, født
den 26.-3.-1982, Randi, født den 21.3.-1985 og Tina, født den 31.-8.-1989.
H.S.R. er lagerarbejder og har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården
den 22.-6.-1986 fra Holger Mouritzen
Ejendomsskyld 470.000. Areal 5,3 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1976-1988, kostald og svinestald er opført
1932 og maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er 2 traktorer og anpart i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.
RINGKØBINGVEJ 33, "ØSTERGAARD", OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172106.
WILLY NIELSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1921, søn af Anne og Peder Nielsen,
Opsund, gift den 3.-4.-1943, med Else Fænge, medhjælpende hustru, født den 12.-6.1922, datter af Mette Marie og Jen Fænge, Opsund. Parret har børnene: Ingrid, født
den 25.-3.-1942, Anne Marie, født den 18.-9.-1943, Erna, født den 27.-6.-1945, Karen
Margrete, født den 5.-3.-1950 og Hanne Birgit, født den 23.-6.-1952.
W.N. overtog gården den 8.-2.-1946 fra Marius Andersen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1980, kostald, svinestald og lade er opført
1923 og maskinhus 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri, halmfyr og anpart i vindmøllelaug.
RINGKØBINGVEJ 37, OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-381237.
ARNE JENSEN, gårdejer, født den 10.-3.-1935, søn af Sofie og Peder Jensen, Opsund.
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A.3. er læplanter og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den
15.-3.-1965 fra Aksel Berthelsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11 ha. og der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1945 og restaureret 1976, kostald og lade er opført 1945,
foderhus, maskinhus 1969 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 15 årskøer, 20 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
høst.
RINGKØBINGVE3 43, OPSUND,
6971 SP3ALD, tlf. 97-381018.
LEO .MORTENSEN, gårdejer,
født den 13.-1.-1935, søn af Pe
tra og Søren Mortensen, Sædding,
gift den 25.-11.-1960 med Ester
3ensen, medhjælpende hustru og
organist, født den 27.-3.-1935,
datter af Else og Niels Chr. 3ensen, Astrup. Parret har børnene:
Niels Erik, født den 6.-9.-1961,
Birgit, født den 28.-8.-1962, El
len, født den 21.-3.-1964, Britta, født den 23.-3.-1966, Elsebeth, født den 6.-5.-1971
og Søren Kristian, født den 19.-12.-1975.
L.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra
Laust Barslund.
Ejendomsskyld 925.000. Areal 21,7 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1975, kostalde er opført 1961 og 1974, maskin
hus og staklade 1976 og en ældre staklade 1961. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 23 ungdyr og 18 slagtekalve af blandet race, desuden produceres ca.
110 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1
sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.
RINGKØBINGVE3 47, OPSUND, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381050.
ANDERS 30RGEN BÆKDAL 3ENSEN, gårdejer, født den 6.-6.-1944, søn af Marie og
Valdemar Bækdal 3ensen, Opsund, gift den 9.-12.-1972 med Kirsten Lauridsen, med
hjælpende hustru, født den 22.-6.-1949, datter af Helene og Holger Lauridsen, Sdr.
Bork. Parret har børnene: Lene, født den 23.-7.-1973, Flemming, født den 29.-5.-1975,
Allan, født den 9.-1.-1979 og 3ohnny, født den 7.-5.-1981.
A.3.B.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for R.A.G.
Han overtog gården den 1.-4.-1972 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 30,6 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1983, kostalden fra 1935 er ændret til svinestald i 1972, hvor der også blev bygget s vinestald, senere er der bygget svinestalde
i 1978, 1979 og 1984, lade og foderhus er opført 1975, maskinhus 1987 og der er 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 235 årssøer, der sælges ca. 4.700
smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri,
halmfyr og anparter i vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper.
RINGKØBINGVE3 48, OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171505.
LAURIDS og NIELS KRISTIAN FÆRGE, gårdejere.
L.F. er født den 9.-3.-1924 og N.K. den 24.-11.-1926, sønner af Marie og 3ens Færge,
Opsund.
Brødrene overtog gården den 31.-12.-1968 fra deres forældre, nuværende ejere er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. eng.
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opført 1922 og restaureret 1975,
kostald og lade er opført 1924,
svinestald 1950, maskinhus 1968
og der er gylletank. Gårdens
besætning er på 10 ungdyr af
blandet race og der produceres
ca. 50 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt
anparter i vindmøllelaug.
RINGKØBINGVEJ 49, BREJNING,
6971 SPJALD, tlf. 97-381626.
CARLO AGERBO, gårdejer, født
den 11.-11.-1938, søn af Ida og
Johannes Agerbo, Brejning, gift
den 29.-12.-1965 med Ketty Mad
sen, medhjælpende hustru, født
den 1.-10.-1945, datter af Mary
og Thorvald Madsen, Opsund. Par
ret har børnene: Jørgen, født den
19.-6.-1966, Benny, født den 29.3.-1968, Sussanne, født den 22.7.-1971 og Lisbet, født den 3.8.-1976.
C.A. er gravemester. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er 0,5 ha. skov. 12
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1970, kostald og lade er opført 1943, maskin
hus 1950 og der er bygget 3 minkhaller i perioden 1985-1989. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 200 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og eget pelseri. Maskinstation bruges til høst.

RINGKØBINGVEJ 55, "HEDEGAARD", RUDMOSE, 6971
SPJALD, tlf. 97-381441.
SVEND ERIK IVERSEN, gårdejer,
født den 20.-9.-1942, søn af Ton
ny og Iver Iversen, Rudmose,
gift den 7.-11.-1970 med Asta
Riis, medhjælpende hustru, født
den 30.-10.-1950, datter af Dag
ny og Alfred Riis, Lyngs. Parret
har børnene: Per, født d. 11.-3.1972, Helle, født den 17.-2.-1975
og Kim, født den 26.-3.- 1977.
S.E.I. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1970
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 34,2 ha. og der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1977, kostald og lade er opført 1934, svi
nestald 1966, maskinhus 1974 og foderhus 1983, der er indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM, desuden produceres ca. 300 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 vandings
maskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
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6971 SPJALD, tlf. 97-381336.
KRISTIAN LYSGAARD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 24.-6.1932, søn af Sigrid og Aage Jep
pe Christensen, Vorgod, gift den
10.-5.-1961 med Erna Mouritsen,
kogekone og medhjælpende hustru,
født den 21.-1.-1938, datter af
Marie og Peder Mouritsen, Arnborg. Parret har børnene: Lene,
født den 29.-7.-1962, Jan, født
den 10.-3.-1966 og Dorthe, født den 9.-2.-1971.
K.L.C. overtog gården den 1.-4.-1961 fra Jens Lund Andersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 14,4 ha. og der er forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret senest i 1987, kostalde er opført 1938 og
1973, maskinhus 1964 og 1983 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer, 10 ungdyr og 9 slagtekalve af blandet race, desuden er
der 2 årssøer og der produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og vindmølleanparter. Maskin
station bruges til høst.
RING KØBING VEJ 61, "STEN AGERGAARD",
RUDMOSE,
6971
SPJALD, tlf. 97-381296.
ANDREAS KRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, født den 9.-11.-1924,
søn af Anne og Jens Peder Peder
sen, Faster, gift den 3.-5.-1953
med Tove Munk Holk, medhjæl
pende hustru, født d. 20.-4.-1931,
datter af Maren Sorie og Søren
Holk, Ans. Parret har børnene:
Bent Erik, født den 5.-2.-1954,
Lis, født den 11.-9.-1955 og John, født den 27.-4.-1961.
A.K.P. har været på Nørre Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 14.-3.1953 fra Niels Mikkelsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1963, kostald, svinestald og lade er opført
1939, ny kostald og svinestald 1974, maskinhuse 1956 og 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 85 slagtesvin, desuden er der 10
ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer, plansilo og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

RINGKØBINGVEJ 62, "BAKKEN",
OPSUND, 6971 SPJALD, tlf. 97381651.
NIELS HENNING, gårdejer, født
den 19.-11.-1937, søn af Maren
og Johannes Henning, Lem, gift
den 24.-11.-1962 med Ingrid La
ursen, medhjælpende hustru, født
den 11.-4.-1942, datter af Sigrid
og Valdemar Laursen, Velling.
Parret har børnene: Tove, født
den 29.-7.-1964, Johannes, født
den 15.-6.-1966, Ernst, født den 7.-7.-1969 og Mads, født den 2.-1.-1976.
N.H. overtog gården den 1.-11.-1963 fra Peder Tronhjem.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha. og der er forpagtet 1 ha.
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1975, lade 1977, maskinhus 1986 og der er gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 52 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10
slagtesvin. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

RINGKØBINGVEJ 63, RUDMOSE,
6971 SPJALD, tlf. 97-381282.
IVAR KRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, født den 9.-1.-1918,
søn af Signe og Laurids Peder
sen, Lambæk, gift d. 1.-12.-1946
med Ingrid Christoffersen, med
hjælpende hustru, født d. 10.-5.1922, datter af Sara og Hans
Christoffersen, Haustrup. Parret
har børnene: Hans Laurids, født
den 20.-12.-1947, Aase, født den
25.-11.-1950 og Ulla, født den 6.-2.-1954. I.C. døde den 16.-10.-1986. I.K.P. har været
på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1946 fra Søren Kassentoft.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1959 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1967, svinestald og maskinhus 1960, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 15 årssøer, der produceres ca. 260 slagtesvin, desuden er der en ammekobesætning på 22 ammekøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Charolais. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt vindmølleanparter. På gården er 1 deltids medhjælper.
RINGKØBINGVEJ 65, SDR. RUD
MOSE, 6971 SPJALD, tlf. 97381137.
HENRY OLESEN, gårdejer, født
den 1.-3.-1925, søn af Karoline
og Anton Olesen, Rold, gift den
19.-4.-1952 med Ruth Vad, hjem
mehjælper, født den 27.-4.-1928,
datter af Maria og Niels Vad,
Lyhne. Parret har børnene: Ka
rin, født den 1.-6.-1954, Torben,
født den 14.-8.-1956 og Conni,
født den 20.-10.-1960.
R.V. døde den 8.-7.-1987. H.O. overtog gården den 21.-10.-1954 fra Karl Bruun.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 18,3 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1979, svinestald er opført 1938 og maskinhus
1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt tårnsilo og halmfyr. Gården drives
sammen med Ringkøbingvej 78.

RINGKØBINGVEJ 69, "SKELSGAARD", LANGEDAL, 6971
SPJALD, tlf. 97-381351.
NIELS HØJ, gårdejer, født den
16.-12.-1931, søn af Sigrid og
Kresten Høj, Holmsland, gift den
10.-12.-1960 med Inger Marie
Provstgaard, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-10.-1936, datter
af Matilde og Kresten Provst
gaard, Holmsland. Parret har bør
nene: Mogens, født d. 2.-3.-1964
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og Stefan, født den 16.-2.-1967.
N.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra
Johannes Djernes.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 36,5 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1975, svinestald, lade og maskinhus er opført
1954. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 550 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.
RINGKØBINGVEJ 70, OPSUND, 6971 SPJALD, tlf. 97-381468.
TAGE ELI ANDERSEN, gårdejer, født den 4.-7.-1937, søn af Mette Kirstine og Peder
Andersen, Opsund, gift den 24.-5.-1969 med Elna Glerup, medhjælpende hustru og
sygehjælper, født den 27.-2.-1944, datter af Karen og Marius Glerup, Sahl. Parret har
børnene: Mette, født den 11.-8.-1970, Henrik, født den 19.-9.-1976 og Karina, født den
27.-8.-1980.
T.E.A. har været på Hovborg Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen
for husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, kostald opført 1977 og ungdyr stald
1980, maskinhus og foderhus 1989, der er undendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr, dels Jersey og dels kryds
ninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine og vindmølleanpart. Maskinstation bruges til høst.
RINGKØBINGVEJ 74, BREJNING,
6971 SPJALD, tlf. 97-381471.
ANETTE RUDMOSE BACH, gård
ejer, født den 5.-5.-1956, datter
af Inge og Mads Rudmose,
København, gift den 3.-4.-1980
med Erik Bach, driftsleder, født
den 10.-8.-1956, søn af Ellen og
Jørgen Bach, Herning. Parret
har børnene: Tinna, født d.
6.-4.- 1981, Jesper, født den
15.-2.- 1985 og Gitte, født den
28.-7.- 1987.
A.R.B. overtog gården den 1.-11.-1979 fra sin bedstefar, Karl Pedersen, som selv
byggede ejendommen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 7,9 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1989, kostald, svinestald og lade er opført
1938 og hønsehus 1950. På gården er 1 traktor og halmfyr.
RINGKØBINGVEJ 76, "KNUDSGAARD", BREJNING, 6971 SPJALD, tlf. 97-381198.
KARSTEN SOMMER, gårdejer, født den 10.-2.-1964, søn af Vera og Kaj Sommer,
Kvong, gift den 22.-8.-1987 med Dorte Kjær Jensen, butiksassistent, født d.
9.-7.-1964, datter af Krista og Aksel Kjær Jensen, Nr. Hede. Parret har datteren
Charlotte, født den 24.-8.-1988.
K.S. er pedel. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra Johannes Lauridsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 9,2 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1980, svinestald og lade er opført 1920,
kostald 1979 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges
til høst.
RINGKØBINGVEJ 78, RUDMOSE, 6971 SPJALD.
HENRY OLESEN, gårdejer, omtales under Ringkøbingvej 65.
H.O. overtog gården den 1.-10.-1972 fra Aksel Pedersen.
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Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1982, kostald og svinestald er opført 1937.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Gården drives sammen med Ringkøbingvej 65.
RODERDAL 9, "LILLE TORVIG", HØJBY, 6900 SKJERN.
HERLUF LYNGTOFT JENSEN, gårdejer, omtales under Længstedal 8, Skjern Kom
mune.
H.L.J. overtog gården den 15.-6.-1986 fra sin farbror, Egon Herluf Jensen.
"Lille Torvig" er en meget gammel gård, i sin tid blev vandet fra Vorgod Å benyttet
til overrisling af engene via kanalsystem til Borris. Stemværket og en del af kanalerne
er bevaret ved gården.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. plantage m.m.
Stuehuset er opført 1930 og løbende vedligeholdt, kostalden er fra 1931. På gården er
der 1 vandingsmaskine, ellers drives gården sammen med Længstedal 8, Skjern
Kommune.
ROLIGHEDSSTRÆDE 12, "LILLE
LUND", FJELSTERVANG, 6933
KIBÆK, tlf. 97-166203.
BJARNE VESTERGÅRD, gårdejer,
født den 26.-12.-1951, søn af
Nina og Niels Vestergård, Vor
god, gift den 24.-5.-1975 med
Anna Fløe Pedersen, født den
17.-2.- 1955, datter af Anna og
Emil Pedersen, Fjelstervang.
Parret har børnene: Dan, født
den 20.-5.- 1979, Thomas, født
den 14.-3.-1981, Palle, født den 12.-2.-1985 og Sophie, født den 2.-1.-1988.
B.V. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-10.-1974 fra sine svigerforældre, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1931 og gennemrestaureret i 1979, kostalden fra 1931 er ombyg
get og tilbygget senest i 1976, ungdyrstalden er ombygget og tilbygget i 1983, hvor
der også blev bygget maskinhus, laden er fra 1989 og der er udendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 40
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 Bobeat, plansilo, varm lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

RUDMOSEVEJ 1, "PILEGAARD", RUDMOSE, 6971 SPJALD, tlf. 97-381496.
AAGE TOFT SØRENSEN, gårdejer, født den 15.-3.-1945, søn af Kirsten og Ejler
Sørensen, Rudmose, gift den 15.-6.-1974 med Inger Bank Olsen, hjemmehjælper, født
den 12.-12.-1945, datter af Aleksandra og Peter Bank Olsen, Opsund. Parret har
børnene: Brian, født den 2.-1.-1975, Lars, født den 12.-12.-1976 og Jan, født den
21.-8.-1980.
AA.T.S. er tømrer. Han overtog gården den 1.-1.-1978 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 29,9 ha., heraf tilkøbt 11,2 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1957, kalvestald opført 1900, kostald
1964, lade 1957 og maskinhuse 1963 og 1976. Gården drives med en kvægproduktion på
26 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og tårnsilo.
RUDMOSEVEJ 3, "DALGAARD", RUDMOSE, 6971 SPJALD, tlf. 97-381495.
KURT NIELSEN, gårdejer, født den 14.-4.-1938, søn af Signe og Poul Nielsen, Stadil,
gift den 5.-3.-1965 med Ellen Koldby, medhjælpende hustru, født den 5.-5.-1943,
datter af Kirsten og AKsel Koldby, Stadil. Parret har børnene: Henriette, født den
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9.-8.-1968 og Aksel, født den 26.-7.1971.
Kurt Nielsen har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1972 fra Peder Klemmensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 33 ha.,
heraf tilkøbt 9,8 ha., der er 1 ha.
skov.
Stuehuset er opført 1944 og restaure
ret 1980, kostald, svinestald, lade og
foderhus er opført 1944, spaltestald
1977 og maskinhus 1953. Gården drives
med en kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, maskin
station bruges til høst.

RUDMOSEVEJ 4, RUDMOSE,
6971 SPJALD, tlf. 97-381095.
PEDER BRØDE HOLM, gårdejer,
født den 25.-12.-1940, søn af
Ellen og Simon Brøde Holm, Rudmose, gift den 12.-10.-1968 med
Nanna Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 24.-11.-1945,
datter af Signe og Jens Peder
sen, Spjald. Parret har børnene:
Susanne Signe, født d. 15.-1.-1970,
Ellen Birgitte, født d. 4.-2.-1972
og Simon, født den 4.-11.-1974.
P.B.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i
1968 og sidste del den 1.-7.-1972 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 40 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1976, kostald 1929, ungdyrstald og foderhus
1975, svinestald 1890, lade 1951 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 30 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er stamsædskorn. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til høst.

SANDBÆKVEJ 4, "PLETBJERG",
SANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381797.
PER PLETBJERG, gårdejer, født
den 19.-1.-1958, søn af Grete og
Niels Pletbjerg, Sandbæk, gift
den 23.-8.-1980 med Inga Hansen,
bankassistent, født d. 21.-1.-1958,
datter af Selma og Holger Han
sen, Aulum. Parret har børnene:
Heidi, født den 18.-5.-1983 og
Martin, født den 18.-11.-1985.
P.P. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra sine forældre, nuværende ejer
4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 2 ha. eng. 8,3 ha.
er forpagtet.
Stuehuset er opført 1980, kostalde 1948 og 1980, hvor der også blev bygget foderhus,
laden er fra 1918, maskinhus 1977 og der er undendørs køresilo og gylletank. Gården
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duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine, 1 Bobeat og vindmølleanpart. På gården er 1 fast medhjælper.

SANDBÆKVEJ 6, "LILLE SAND
BÆK", SANDBÆK, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381126.
KAJ LAURIDSEN, gårdejer, født
den 27.-7.-1939, søn af Ane Mar
grete og Niels Julius Lauridsen,
Sandbæk, gift den 30.-9.-1965
med Margrethe Elisabeth Nielsen,
medhjælpende hustru, født den
11.-6.-1938, datter af Metea og
Charles Nielsen, Brejning. Parret
har børnene: Bodil, født d. 13.3.-1955, Jørn, født den 12.-1.-1967 og Erik, født den 8.-5.-1970.
K.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-11.-1965 fra
sine forældre, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1743.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1961, ungdyrstald 1975, lade og foderhus 1979,
maskinhus 1976 og der er indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset.
SANDBÆKVEJ 8, SANDBÆK,
6971 SPJALD, tlf. 97-385315.
BØRGE JØRGENSEN, gårdejer,
født den 23.-7.-1931, søn af Met
te Marie og Karl Kristian Jørgen
sen, Ålborg, gift den 17.-6.-1967
med Karen Plejdrup, syerske,
født den 25.-2.-1934, datter Kir
stine og Peder Plejdrup, Åsted.
B.J. er specialarbejder. Han over
tog gården den 1.-4.-1974 fra O.
Bjarne Knudsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 4,4
ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1985, kostald, svinestald, lade og maskinhus
er opført 1932. Gårdens besætning er på 3 Fjordhopper. Der er 1 traktor.

SANDBÆKVEJ 9, "STRØMBORG", SANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-384296.
KARL ØRNTOFT LAURITZEN, gårdejer, født den 5.-12.-1934, søn af Johanne og Hans
Ørntoft Lauritsen, Grønbjerg.
K.Ø.L. overtog gården den 1.-10.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 0,5 ha. plantage.
6,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1989, kostald, svinestald og lade er opført
1961 og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til høst.
SANDBÆKVEJ 10, "SANDBÆK HEDEGÅRD", SANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97381346.
POUL SNOGDAL ANDERSEN, gårdejer, født den 8.-9.-1939, søn af Marie og Kresten
Snogdal Andersen, Sandbæk, gift den 14.-11.-1965 med Else Jensen, medhjælpende
hustru, født den 1.-4.-1945, datter af Kristine og Ejnar Jensen, Finderup. Parret har
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og Torben, født den 28.-5.-1968.
Poul S. Aandersen har været på
Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-11.-1966
fra sine forældre, som opdyrkede
heden.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
57 ha., heraf 5 ha. marginaljord
og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1955 og re
staureret 1986, kostalde er opført 1950 og 1976, svinestalde 1933 og 1970, lade 1933,
maskinhuse 1970 og 1987 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 50 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt og der er 20 stk. kronvildt samt 30 stk. dåvildt på en hjorte
farm. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri,
halmfyr og vindmølleanparter.

SANDBÆKVEJ 12, "HANKELBJERG", SANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381214.
ERIK SKOV ERIKSEN, gårdejer, født den 17.-2.-1935, søn af Katrine og Ejnar Eriksen,
Lomborg.
E.S.E. er fraskilt og har børnene: Ejnar, født den 21.-3.-1958, Lars, født den
20.-2.-1963, Bo, født den 2.-1.-1969 og Ole, født den 9.-6.-1973.
E.S.E. er maskinfører, han bor Syrenvej 36 i Tarm. Han overtog gården den 7.-3.-1989
fra Steen Madsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1967, svinestald og lade 1968 og der er gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, gastæt silo og vindmølleanparter.
SANDBÆKVEJ 14, SANDBÆK,
6971 SPJALD, tlf. 97-381088.
EIGIL KIRKEGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 30.-7.-1943,
søn af Charlotte Helene og Kri
stian Nielsen, Sandbæk, gift den
24.-4.-1965 med Karen Kristen
sen, medhjælpende hustru, født
den 29.-4.-1942, datter af Karla
og Thomas Peder Kristensen, Nr.
Omme. Parret har børnene: Han
ne, født den 6.-10.-1965, Inger,
født den 5.-12.-1966, Bente, født den 27.-8.-1970 og Arne, født den 26.-3.-1978.
E.K.N. er vurderingsinspektør for BRF i Ringkøbing, han har været på Dalum Land
brugsskole, har været formand for Videbækegnens Landboforening og været i repræsen
tantskabet for Royal Dåne Quality. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,9 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1963 og restaureret 1973, kostalde er opført 1900 og 1970, lade
1975, maskinhus 1981 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 42 årskøer, 40 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 hop
per + opdræt af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til høst.

SANDBÆKVEJ 15, "KLISBJERG", GRØNBJERG, 6971 SPJALD.
THORKILD H. THOMSEN, gårdejer, omtales under Abildåvej 3.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1967, kostald 1960, lade og maskinhus 1965. På gården er der
korntørreri og tårnsilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med
Abildåvej 3.

SANDBÆKVEJ 16, "NØRRE SANDBÆK", SANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381439.
STEEN SKYTTE OLESEN, gårdejer, født den 11.-1.-1962, søn af Esther og Leo Olesen,
Hover, gift den 14.-5.-1988 med Birthe Thesbjerg, medhjælpende hustru og teknisk
assistent, født den 22.-9.-1964, datter af Lis og Niels Thesbjerg, Stadil. Parret har en
søn, født den 14.-7.-1989.
S.S.O. har været på Borris og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-5.-1989 fra Arvid Mahler.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 102 ha.
Stuehuset er opført 1972 og restaureret 1978, kostald opført 1974, svinestalde 1968,
1972, 1974 og 1977, lade 1972, maskinhus 1975 og der er gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 330 årssøer, der sælges ca. 6.500 smågrise og 800 slagtesvin,
desuden er der 10 ammekøer, 9 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Angus. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaski
ner, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og der er opstillet 4
vindmøller på marken, de ejes af et lokalt I/S. På gården er 2 faste medhjælpere og
der bruges maskinstation til høst.
SANDBÆKVEJ 17, "KIDAL", GRØNBJERG, 6971 SPJALD.
GRAVERS KJÆRGAARD, gårdejer, omtales under Kjærgårdsvej 10.
G.K. overtog gården den 15.-4.-1988 fra Linde Mouritzen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 34 ha., heraf 4 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1900, kostald, svinestald og lade er fra omkring 1900. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og ærter. Gården drives
sammen med Kjærgårdsvej 10.
SANDBÆKVEJ 18, "SØNDERVANG", SINKJÆR, 6971 SPJALD,
tlf. 97- 384379.
KAJ CLAUSEN, gårdejer, født
den 5.-3.-1959, søn af Grete og
Peder Clausen, V. Barde, gift
den 18.-2.-1984 med Birthe Jo
hansen, lærer, født d. 16.-2.1959,
datter af Esther og Leif Johan
sen, Gladsaxe. Parret har bør
nene: Heidi, født den 27.-5.-1985
og Carsten, født d. 20.-10.-1987.
K.C. overtog gården den 1.-10.-1984 fra Erik Sørensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1958, kostald 1958, lade 1960, maskinhus 1964 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 48 ungdyr af blandet race.
Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

SANDBÆKVEJ 20, "ØSTER SINKJÆR", SINKJÆR, 6971 SPJALD, tlf. 97-384117.
JENS KRISTIAN SVENDSEN, gårdejer, født den 17.-4.-1927, søn af Oda og Peder
Svendsen, Vind, gift den 30.-7.-1963 med Ruth Kviesgaard, medhjælpende hustru, født
den 30.-7.-1944, datter af Kristiane og Kristian Kviesgaard, Hodsager. Parret har
børnene: Bjarne, født den 1.-12.-1964 og Birthe, født den 3.-12.-1966.
R.K. er medlem af Menighedsrådet.
J.K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-6.-1963
fra Kamma Bilgrav.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 2 ha. eng.
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ført 1906 og restaureret 1973,
kostald og lade er opført 1960,
foderhus 1966 og maskinhus
1981, der er udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 38 årskø
er, 50 ungdyr og 21 slagtekalve,
dels af racen DRK og dels kryds
ninger. Der er 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine, der anvendes stald
varme til opvarmning af stue
huset og der er vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

SANDBÆKVEJ 22, "NY SINKJÆR",
SINKJÆR, 6971 SPJALD, tlf. 97384064.
JOHANNE MARIE OLESEN OG
ANDERS KROGH, gårdejere,
børn af Else og Aksel Krogh,
som bor på gården. J.M.O. er
født d. 17.1.-1937 og A.K. d.
25.-9.-1942.
De overtog gården d. 1.-12.-1977
fra deres forældre, som købte
den den 23.-4.-1931.
A.K. bor Muldbjerg Byvej 18, han er tømrer.
J.M.O. bor på Bygmarken 10 i Spjald og er butiksassistent.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1978, maskinhuset er fra 1984.
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, korn og græsfrø.
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt anpart i

ha. plantage.
Gården drives
Der er 2 trak
vindmøllelaug.

SANDBÆKVEJ 24, "SINKJÆR", SINKJÆR, 6971 SPJALD, tlf. 97-384158.
THORVALD NIELSEN, gårdejer, født den 12.-12.-1921, søn af Nielsigne og Niels
Nielsen, Krisbjerg, gift den 25.-10.-1947 med Asta Sørensen, husmor, født den
26.-1.-1926, datter af Magdalene og Jesper Sørensen, Ølstrup. Parret har børnene:
Karl Gustav, født den 26.-1.-1948, Niels, født den 16.-2.-1950, Lene, født den 22.2.-1952, Poul Erik, født den 11.-1.-1955, Kurt, født den 27.-11.-1956 og Hanna, født
den 16.-2.-1961. T.N. overtog gården den 1.-2.-1948 fra Peder Overby.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der er frasolgt 3,8 ha. og
der er 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1911, kostald og svinestald er ligeledes fra 1911, lade 1952 og
maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 2 traktorer, 1 slåmaskine, 1 presser, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.
SDR. FLEDINGVEJ 14, "LAULUND", TROLDHEDE, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-194056.
HANS ENEVOLD JENSEN, gård
ejer, født den 1.-5.-1944, søn af
Johanne og Jens Aksel Jensen,
Troldhede, gift den 27.-10.-1967
med Else Nielsen, født den 30.1.-1945, datter af Margrethe og
Jens Nielsen, Redsted. Parret
har børnene: Bjarne, født den
13.-4.-1969, Britta, født d. 25.-
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2.-1972, Dorthe, født den 4.-2.-1975, Frank, født den 25.-7.-1979 og Jesper, født den
3.-3.-1983.
E.N. er formand for skolebestyrelsen ved Troldhede Skole.
H.E.J. er i bestyrelsen for Åskov Landboforening. Han overtog gården den 1.-10.-1967
fra sine forældre, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1974, goldsostalden er renoveret i 1975, farestald er opført 1976,
klimastald 1983, stald til opdræt 1989, maskinhus 1982 og der er foderhus, gastæt silo
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 150 SPF-søer, der sælges
ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og
byg. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og der er automatisk fodring. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SDR. FELDINGVEJ 29, "HØJ
LUND", TROLDHEDE, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-194381.
EGON GYLDENLEV MORTENSEN,
gårdejer, født den 6.-12.-1950,
søn af Laura og Martin Morten
sen, Vorgod, gift den 4.-12.-1976
med Anna Halling Johansen, • ma
nufakturuddannet, født den 6.6.-1955, datter af Thea og Vik
tor Halling Johansen, Hedeby.
Parret har børnene: Michael,
født den 3.-7.-1978, Lena, født den 4.-3.-1982 og Kenneth, født den 12.-4.-1985.
E.G.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1976
fra Elly Marie Kroer Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5 ha. eng. 12 ha.
er forpagtet.
Stuehuset er opført 1937, gennemrestaureret og tilbygget senest i 1989, kostald opført
1977, spaltestald 1986, lade, maskinhus og foderhus 1982, der er indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 55 ungdyr af racen
SDM, der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKJERNVEJ 31, "TRØSTRUPGAARD", TRØSTRUP, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-171577.
NIELS CHRESTEN ANDERSEN,
gårdejer, født den 24.-10.-1955,
søn af Karen og Mads Andersen,
Barde, gift den 18.-7.-1980 med
Bente Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 23.-1 1.-1956,
datter af Meta og Vagner Peder
sen, Bjørslev. Parret har børne
ne: Mads Peder, født den 21.5.1981, Susanne, født den 26.-11.-1982, Poul Erik, født den 15.-3.-1985 og Henriette,
født den 27.-11.-1987.
N.C.A. har været på Lægård og Midtjyllands landbrugsskoler, han er i repræsentant
skabet for Kløver Mælk. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra Niels Abildtrup.
Gården kan føres tilbage til 1478.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 51 ha., heraf 7 ha. skov og eng. Desuden er der
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1981-1990, fodermesterboligen fra 1920 er
gennemrestaureret i 1985, kostald opført 1939, ungdyrstald 1982, lade 1952, roehus
1970, maskinhus 1983 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 4
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anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og
der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.

SKJERNVEJ 35, TRØSTRUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171716.
ERNST ERIK JØRGENSEN, gård
ejer, født den 27.-8.-1941, søn
af Johanne Marie og Aksel Jør
gensen, Brejning Fjalne, gift den
15.-3.-1969 med Sonja Madsen,
kontorassistent, født den 13.-1.1949, datter af Mary Kirstine og
Thorvald Madsen, Opsund. Parret
har børnene: Brian, født den 29.1.-1973, Tommy, født den 3.-3.1977 og Betina, født den 25.- 6.-1987.
E.E.J. er tankvognchauffør ved Arinco, han har været på Hammerum Landbrugsskole
og overtog gården den 20.-3.-1968 fra Mary og Kristian Pedersen. Gården blev ud
stykket fra "Trøstrupgård" i 1868.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26,8 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1968/69, kostald opført 1977, kostalden fra
1868 er restaureret senest i 1984, svinestald opført 1934, laden fra 1915 er udvidet i
1934, maskinhus opført 1956 og roehus 1977. Gården drives med en kødkvægsbesætning
på 33 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SKJERNVEJ 37, "GRAVGÅRD",
TRØSTRUP, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171551.
ERIK MORTENSEN, gårdejer,
født den 12.-1.-1939, søn af Me
ta og Hans Jørgen Mortensen,
Sdr. Vium, gift den 15.-12.-1962
med Inger Augusta Mouritsen,
med- hjælpende hustru, født den
15.- 8.-1936, datter af Marie og
Niels Cenius Mouritsen, Brejning.
Parret har børnene: Jørgen, født
den 24.-2.-1964, Gunnar, født
den 1.-5.-1966, Poul, født den 16.-3.-1969 og Karin Elinor, født den 26.-6.-1973.
E.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1962
fra Niels Christian Larsen. Gården er i 1904 udstykket fra "Trøstrupgård" og "Gam
melholm".
Ejendomsskyld 950.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1904 og udvidet senest i 1978, kostalden fra 1926 er moderniseret
i 1964 og udvidet i 1976, hvor der også blev bygget roehus, kalvestald er opført 1970,
lade 1926 og maskinhuse 1973 og 1986, desuden er der gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, svine
produktionen er på 11 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SKJERNVEJ 57, "TRØSTRUP HEDEGÅRD", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97173179.
JOHANNES HINDBO og JENS OLE HINDBO, gårdejere og maskinstationsejere.
J.H. er født den 18.-8.-1954 og J.O.H. er født den 4.-10.-1958, sønner af Ester
Kirstine og Christian Kjærgaard Hindbo, Herborg.
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på Hammerum Landbrugsskole.
Brødrene overtog gården d. l.-l.1990 fra Ingrid og Niels Mikkel
sen. Gården opstod i 1928, den
daværende ejer opdyrkede heden.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
39 ha., heraf 4 ha. marginaljord.
Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1935 og lø
bende moderniseret, kostald og
lade er opført 1928, maskinhus
1953, svinestalden fra 1955 har
hønsehus i tagetagen, roehuset
er fra 1959. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og frø. Der drives maskinstation fra gården under navnet "Hindbo I/S", maskinparken
består af 3 traktorer, 2 mejetærskere samt moderne maskinpark, desuden er der korn
silo, korntørreri og halmfyr.

SK3ERNVE3 59, HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172137.
NIELS LINDBERG THERKILDSEN, gårdejer, født den 24.-1.-1930, søn af Ingrid og
Christian Therkildsen, Herborg, bor sammen med Aase Christiansen, medhjælper, født
den 3.-7.-1936, datter af Karl Pedersen, Rødby.
N.L.T. overtog gården den 1.-10.-1972 fra sine forældre, som købte den i 1925. Går
den blev udstykket i 1842 fra "Trøstrupgård".
Ejendomsskyld 800.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1980, kostald og svinestald er opført 1925, lade 1950 og maskinhus
1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
SK3ERNVE3 94, FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK.
HANS HENRY NIELSEN, gårdejer, omtales under Borrisvej 9, Skjern Kommune.
H.H.N. overtog gården i 1984 fra Knud Nielsen. Den er flere hundrede år gammel og
har tilhørt Buck-slægten.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 14,8 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset og avlsbygningerne er meget gamle og har ikke været benyttet siden 1970.
Gården drives sammen med Borrisvej 9, Skjern Kommune.

SKOLEVE3 51, "GAMMELHOLM",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171002.
KRISTIAN K3ÆRGAARD, gård
ejer, født den 12.-9.-1942, søn af
Petra og Erik Kjærgaard, Finderup, gift den 22.-6.-1968 med
Karen Emma Holm Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-2.1948, datter af Sigrid og Sigurd
Hansen, Hee. Parret har børnene:
Gunhild, født den 25.-9.-1971 og
Mette, født den 12.-7.-1976.
K.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Herborg Menighedsråd. Han overtog gården den 25.-3.-1968 fra Laust Holm.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1916,
svinestalde 1925, 1970, 1972 og 1974, maskinhuse 1975 og 1982 samt roehus 1975.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer og 18
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ungdyr af racen SDM, desuden er der 75 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise årligt.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri, vindmølle og solvarme
anlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SKOLEVEJ 54, "TRØSTRUPLUND",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171851.
NIELS HAMBORG POULSEN,
gårdejer, født den 11.-7.-1938,
søn af Mette og Ejner Poulsen,
Herborg, gift den 21.-3.-1964
med Åse Busk, medhjælpende
hustru, født den 8.-7.-1939, dat
ter af Mary og Rasmus Busk,
Skærvad. Parret har børnene:
Kirsten, født den 29.-9.-1964,
Hanne, født den 24.-5.-1967 og Lisbeth, født den. 10.-7.-1972.
N.H.P. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1970 fra
Mette Nielsen. Gården opstod omkring 1914.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1914, løbende restaureret og udvidet i 1977, kostalden fra 1914 er
udvidet flere gange, senest i 1979, staklade er opført 1959, lade 1930, garage 1952 og
maskinhus 1983, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer
og 52 stk. opdræt af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SKOVBYVEJ 1, SØNDERUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178003.
HENNING ERIKSEN, gårdejer,
født den 12.-8.-1950, søn af El
len Margrethe og Ejner Eriksen,
Kjellerup, gift den 8.-10.-1977
med Marie Kruse Pedersen, bank
assistent, født den 27.-6.-1956,
datter af Margrethe og Magnus
Pedersen, Skovlund. Parret har
børnene: Henrik, født d. 10.-12.1978, Thomas, født d. 24.-1.1981, Daniel, født den 21.-6.-1984 og Ellen Margrethe, født den 30.-6.-1987.
H.E. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1977 fra
Albert Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25,7 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret 1990, kostald opført 1978, ungdyrstal
den er restaureret i 1984, s vinestalden fra 1960 er ombygget til kalvestald i 1977,
lade opført 1925, maskinhus 1983 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvar
me til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVBYVEJ 3, "SKOVBYLUND", SKOVBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178136.
LEO JAKOBSEN, gårdejer, født den 9.-7.-1941, søn af Else Marie og Albert Jakobsen,
Videbæk, gift den 5.-3.-1966, med Lilly Hansen, hjemmesygeplejerske, født den
16.-10.-1941, datter af Hilda og Karl Evald Hansen, Tjørring. Parret har børnene:
Lisbeth, født den 7.-9.-1966, Claus, født den 5.-1.-1970 og Bjarke, født den
15.-10.-1974.
L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-5.-1962 fra
sin farbror, Ejner Jakobsen. Gården har været i slægtens eje siden 1946.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,7 ha., heraf 5,5 ha. eng og skov. Desuden er der
forpagtet 3 ha.
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"Skovbylund"s stuehus er opført
1969, kostald 1963, lade 1935,
maskinhus 1974 og der er uden
dørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 32 årskø
er, 40 ungdyr og 16 slagtekalve
af blandet race, desuden er der
2 æsler. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKOVBYVEJ 7, "GL. SKOVBYGAARD", SKOVBY, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-178031.
MIKKEL INGEMANN BANK OLE
SEN, gårdejer, født den 20.-4.1926, søn af Mariane og Alfred
Olesen, Nr. Vium, gift den 11.11.-1952 med Karen Olsen, hus
mor, født den 10.-11.-1929, dat
ter af Thomine Petrea og Ole Ol
sen, Skovby. Parret har børnene:
Kaj, født den 8.-10.-1953, Ernst,
født den 11.-9.-1955 og Hans,
født den 23.-10.-1961.
M.I.B.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1956
fra sine svigerforældre, som købte den 1.-11.-1923. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 45
ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 6 ha. skov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1925 er
moderniseret i 1964, hvor der også blev bygget ungdyrstald, laden er ombygget til
ungkreaturer, maskinhuset er fra 1968 og der er udendørs køresilo og gylletank under
spalterne. Gårdens besætning er på 10 moder får + lam. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo og varm lufts tørreri.
SKOVVANGSVEJ 1, "SKOVGAARD", AHLER, 7280 SDR. FELDING, tlf. 97-194225.
HELGE BANG CHRISTENSEN,
landmand, født den 25.-5.-1925,
søn af Maren og Hans Christen
sen, Ahier, gift den 30.-9.-1981
med Signe Knudsen, født den 1.3.-1935, datter af Jens Peder
Knudsen, Mårslet. Parret har bør
nene: Bjarne, født d. 27.-5.-1958,
Karen Marie, født den 17.-7.1962, Jonna, født den 19.-7.-1963 og Ove, født den 7.-1.-1967.
H.B.C. overtog gården den 1.-1.-1960 fra sin far, som købte den i 1939.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 27 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1927, restaureret og tilbygget 1967, kostalden fra 1927 er om
bygget til sostald i 1976, hvor der også blev bygget farestald, laden fra 1927 er
tilbygget og ombygget til grise 1976, maskinhus opført 1965 og der er gylletank.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, hvede og byg.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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FISKBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178230.
PER KOUSGÅRD, gårdejer, født
den 10.-2.-1952, søn af Anna og
Viggo Kousgård, Ejstrup, gift
den 31.-5.-1974 med Hanne
Christensen, sygehjælper, født d.
14.-2.- 1954, datter af Martha
og Anders Christensen, Timring.
Parret har børnene: Tina, født d.
16.-3.-1976, Louise, født den
13.-1.-1979 og Steffen, født den 26.-7.-1983.
P.K. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-5.-1974 fra sin bedstemor, Nikoline Hansen, bedsteforældrene købte den i 1925.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 16 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1925, løbende restaureret og udvidet i 1990, kostalden er opført
1925, farestald 1976, goldsostald 1978 og ny svinestald 1980, lade 1950, maskinhus
1982 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der
produceres ca. 2.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og pillegræs. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

SKÆRBÆKVEJ 1, NR. VIUM,
6920 VIDEBÆK.
ARNE JESSEN, gårdejer, omtales
under Hedevej 10.
A.J. overtog gården i 1979 fra
sine forældre, Mary og Ejner Jes
sen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal
13,8 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900, kostald,
svinestald og lade er ligeledes
fra 1900. A.J. bor Hedevej 10.
SKÆRBÆKVEJ 5, "RISVIGLUND", NR. VIUM ØST, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178231.
OVE BANG JENSEN, landmand, født den 20.-5.-1940, søn af Anna og Bernhard Bang
Jensen, Vildbjerg, gift den 20.-10.-1962 med Anne Helene Krabsmark Jakobsen, født
den 6.-6.-1946, datter af Marie og Jens Jakobsen, Timring. Parret har børnene: Kim,
født den 2.-2.-1963, Sten, født den 4.-7.-1966 og Lisbeth, født den 12.-8.-1970.
A.H.K.J. har været medlem af Trehøje Kommunalbestyrelse.
O.B.J. er chauffør. Han overtog gården den 1.-6.-1989 fra Eva og Jens P. Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 50,5 ha., heraf 5 ha. skov, 2 ha. eng og 1,5 ha. hede.
Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret 1990, kostalden fra 1905 er ombygget
til grise i 1976, slagtesvinestald og maskinhus er fra 1961 og lade 1925. Gårdens
besætning er på 4 moderfår + lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og
jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKÆRBÆKVEJ 10, SKÆRBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166141.
ERIK HVAS ANDERSEN, gårdejer, født den 28.-11.-1958, søn af Ketty og Henrik Hvas
Andersen, Skærbæk, gift den 18.-5.-1986 med Mona Cila Bækgård, syerske, født den
12.-8.-1964, datter af Grethe og Ole Bækgård, Snejbjerg.
E.H.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1983
fra sine forældre, som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret flere gange, kostalden fra 1927 er ombygget

-649til kalvestald i 1986, ny kostald fra 1983, ungdyrstald 1984, laden fra 1983 er
ombygget til foderhus i 1988 og der er maskinhus samt indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, tårnsilo, halmfyr og atuomatisk
kraftfodertildeling. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.
SKÆRBÆKVEJ 11, "DUEHOLM",
SKÆRBÆK, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-166142.
EGON KRISTENSEN, gårdejer,
født den 8.-2.-1938, søn af Klara
August Kristensen, Vorgod, gift
den 29.-6.-1961 med Gerda Due
Madsen, født den 1.-9.-1939, dat
ter af Bodil og Georg Due Mad
sen, Bodilsker. Parret har bør
nene: Bodil, født den 6.-9.-1963
og Anders, født den 5.-6.-1968.
E.K. overtog gården i marts 1961 fra sine forældre, som købte den i 1957.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 44 ha., det er 2 nabogårde
beliggende på Skærbækvej 4-6.
Stuehuset er opført 1914, gennemrestaureret og tilbygget i 1970, kostalden fra 1966
er tilbygget flere gange, senest i 1985, den gamle kostald er ombygget til kalvestald i
1970, halmhus opført 1981, laden er ombygget til kornlager i 1964, maskinhusene er
fra 1970 og 1989 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 67 årskøer, 97 ungdyr og 40 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, 1 rendegraver, 1 minilæsser, tårnsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og der er et
varmegenindvindingsanlæg til varmt vand. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SKÆRBÆKVEJ 14, "NORDSTJER
NEN", FJELSTRUP, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-191367.
KNUD ERIK KJÆRSGAARD MAD
SEN, gårdejer, født d. 29.-10.1935, søn af Bolette Cecilie og
Gregers Peder Madsen, Bukjær,
gift den 24.-10.-1959 med Kir
sten Margethe Madsen, født den
25.-8.-1940, datter af Ane Marie
og Christian Gehard Madsen, Sdr.
Felding Parret har børnene: As
ger, født den 21.-9.-1960, Elin, født den 16.-9.-1963, Jon, født den 23.-7.-1968 og
Heine, født den 4.-9.-1976.
K.E.K.M. har været medlem af skolenævnet ved Nr. Vium Skole og er i bestyrelsen
for Landbrugts Fællesorganisation. Han overtog gården den 1.-4.-1959 fra Jordlovsud
valget, dengang blev ejendommen udstykket fra Fjelstrup Hede.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha. fra naboejendommen belig
gende Troldhedevej 7, heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1959 og restaureret flere gange, kostalden fra 1959 er ombygget
til kalvestald i 1978, hvor der også blev bygget ny kostald, kviestalden er fra 1973,
laden fra 1959 blev tilbygget i 1974, hvor der også blev bygget roehus og der er gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 18 slag
tekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og anparter i Rishøj
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166361.
ASGER K3ÆRSGÅRD, lagerekspe
dient, født den 21.-9.-1960, søn
af Kirsten og Knud Erik Kjærsgård Madsen, Fjelstrup, gift den
25.-2.-1984 med Anni Viftrup
Søndergård, landmand, født den
3.1.-1962, datter af Tove og
Christoff Søndergaard, Lem.
Parret har sønnen Kåre, født
den 20.12.-1989.
A.V.S. har været på Hammerum Landbrugsskole.
A.K. er uddannet elektriker. Han overtog gården den 1.-3.-1984 fra Ingrid og Viggo
3epsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget
til svinestald omkring 1970, laden fra 1930 er tilbygget i 1955. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og anparter i Rishøj Vindmøllelaug.
SKÆRBÆKVE3 21, SKÆRBÆK,
6933 KIBÆK, tlf. 97-191965.
KNUD RAHBEK, elektriker, født
den 12.-1.-1956, søn af Astrid og
Christian Rahbek, Pårup, gift
den 1.-6.-1985 med Bente Funch
Petersen, revisor, født den 10.-2.1962, datter af Gretha og Steen
Funch Petersen, Videbæk. Parret
har børnene: 3akob, født den 27.4.-1987 og Line, født den 7.12.-1989.
K.R. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1983 fra
Svend Thomsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16,9 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret senest i 1988, kostalden fra 1927 er
ombygget til lagerrum i 1990, laden er fra 1952 og maskinhuset fra 1990. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, fabrikskartofler og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts
tørreri, halmfyr og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

SKÆRBÆKVE3 23, F3ELSTRUP,
6933 KIBÆK, tlf. 97-192162.
POUL ERIK COMMEROU SUNESEN, landmand, født den 23.5.-1961, søn af Erna og Vagn
Sunesen, Lind, gift den 1.-7.-1989
med Helle Frank Christensen,
plejehjemsassistent, født den
14.- 5.-1962, datter af Astrid og
Christian Christensen, Herning.
P.E.C.S. er portør på Herning
Sygehus og desuden er han krea
turhandler. Han overtog gården den 1.-4.-1987 fra Kaj Bæk Rasmussen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret flere gange, kostalden fra 1927 er om- og
tilbygget i 1955, hvor også laden blev bygget, desuden er der hønsehus og maskinhus.
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Gårdens besætning er på 9 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise, desuden er der 4
ammekøer, 12 ungdyr og 1 slagtekalv af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts
tørreri og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SPÅBÆKVEJ 2, "LILLE HOLMGAARD", GRØNBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-384332.
MOGENS BALLEGAARD, gårdejer, født den 29.-11.-1944, søn af Elisabeth og Herluf
Ballegaard, Ringkøbing, gift den 29.-10.-1988 med Helle Engestoft, guldsmed, født den
16.-6.-1953, datter af Ingrid og Jørgen Engestoft, Grønbjerg. Parret har børnene:
Jesper, født den 6.-6.-1970, Søren, født den 5.-6.-1972, tvillingerne Kirsten og
Marianne, født den 11.-10.-1983 og Karen, født den 17.-12.-1988.
M.B. er ingeniør. Han overtog gården den 1.-8.-1985 fra Bent Holmgaard.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1964 og restaureret 1986, kostalde er opført 1865 og 1986, lader
1964 og 1989. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 1 ungdyr, 3 slagtekalve og 1 tyr
af racen Angus, desuden er der 11 moderfår og 2 væddere af racen Hvidhoved Marsk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

ST. AHLEVEJ 1, "FRYDENDAL",
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175204.
HANS JØRGEN FYHRING, gård
ejer, født den 21.-3.-1931, søn
af Mariane og Sofus Fyhring,
gift den 19.-11.-1959 med Marie
Poulsgaard, børnehaveklasselærer,
født den 25.-10.-1936, datter af
Margrethe og Aksel Poulsgaard.
Parret har børnene: Aksel, født
den 20.-11.-1960, Else, født den
15.4.-1962 og Britta, født den
20.3.-1967.
H.J.F. overtog gården i 1959 fra Conrad Saiholdt.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1981, svinestalde er opført 1965 og 1974, lade
1965, maskinhus 1970 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 700 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
ST. FJELSTERVANGVEJ 3, "SKOVLYST", VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175636.
HANS MOESGAARD ANDERSEN, gårdejer, født den 1.-12.-1944, søn af Dagny og
Anders V. Andersen (Moesgaard), Brejning.
H.M.A. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1981 fra
Lars Korshøj.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret flere gange, kostalden er delvis
ombygget til pelseri og fyrrum, der er 3 stk. 4-rækket minkhaller (lukkede), hønsehus,
lade og staklade. Gården drives som minkfarm med en bestand på 600 avlstæver. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
ST. FJELSTERVANGVEJ 4, "DALGAARD", VORGOD, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175145.
BENT TRANBERG NIKOLAJSEN, gårdejer, født den 30.-10.-1936, søn af Helga og
Karl Nikolajsen, Nr. Fårup, gift den 4.-6.-1964 med Emma Jensen, født den 18.-12.1936, datter af Johanne og Adolf Jensen, Timring. Parret har børnene: Tove, født den
11.-7.-1965, Jytte, født den 29.-1.-1968 og Leif, født den 17.-12.-1972.
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Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 15.-4.-1864
fra Laurits Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
52,7 ha., heraf tilkøbt 18 ha.,
der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret flere gange, ko
stald og lade er opført 1973, ma
skinhus 1986 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
læssemaskine, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

ST. FJELSTERVANGVEJ 5, "HEDEBO", VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175296.
AAGE TROELSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1931, søn af Kirsten og Anders Troelsen,
Vorgod Østerby, gift den 11.-5.-1957 med Ebba Jensen, født den 25.-6.-1936, datter af
Meta og Jens Bollerup Jensen, Vorgod Østerby. Parret har børnene: Anders, født den
15.-5.-1958, tvillingerne Jens Peder og Kirsten, født den 19.-11.-1959 og Viggo, født
den 29.-10.-1964.
AA.T. overtog gården den 1.-4.-1957 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som kom i slægtens eje omkring 1890.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret flere gange, kostalden fra 1955 er ombygget
til kalvestald i 1980, hvor der også blev bygget kostald, lade opført 1955, maskinhus
1979 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. Sønnen Anders driver Vorgod Østerby Maskinstation fra
gården.
ST. FJELSTERVANGVEJ 7, "FRIBORG", VORGOD ØSTERBY,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175044.
NIELS DALGAARD JENSEN,
landmand, født den 7.-7.-1926,
søn af Maren og Jens Randbæk
Jensen, Vorgod Østerby, gift den
11.-8.- 1963 med Kirstine Marie
Rasmussen, født den 17.-10.-1941,
datter af Elna og Johannes Ras
mussen, Egvad. Parret har børne
ne: Karen Margrethe, født den
21.-5.-1964, Jens Kristain, født den 19.-9.-1966, Johanne, født den 28.-8.-1971 og Jo
hannes, født den 5.-7.-1976.
N.D.J. overtog gården den 1.-8.-1963 fra sine forældre, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 12,1 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1900, restaureret flere gange og tilbygget i 1974, kostalden fra
1900 er gennemrestaureret 1955 og laden er fra 1954. Gårdens besætning er på 2 års
køer og 1 ungdyr af blandet race, desuden er der 6 får. Der er 1 traktorer, tårnsilo og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ST. FJELSTERVANGVEJ 14, "GRANLY", VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-175281.
HENNING BENDTSEN, gårdejer, født den 26.-5.-1935, søn af Olga og Peder Bendtsen,
Bølling, gift den 4.-8.-1962 med Ruth Vistisen, født den 6.-2.-1940, datter af Else og
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har børnene: Frank, født den 18.12.-1963, Visti, født den 19.-8.1966 og Solvej, født den 9.-12.1975.
Henning Bendtsen har været på
Borris Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-6.1962 fra
Matinus Clausen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
20 ha., heraf 2 ha. eng, der er
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret flere gange, kostald opført 1974, svinestalden
er delvis ombygget til kalvestald i 1989, laden er fra 1920, maskinhuset 1979, roehus
1987 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 35
ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der 2 heste. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng.

ST. FJELSTERVANGVEJ 14A,
VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-175238.
ANTON
MARINUS SØNDERGAARD, husmand, født den
27.-8.1922, søn af Mette Marie
og Anders Mikael Søndergaard,
Vorgod Østerby, gift d. 26.-2.-1955
med Signe Madsen, medhjælpende
hustru, født den 12.-3.-1922, dat
ter af Ane Johanne og Mads Erik
Madsen, Vorgod. Parret har bør
nene: Anders, født den 20.-11.1955, Ane Marie, født den 4.-4.-1957, Jørgen, født den 3.-6.-1958 og tvillingerne Inger
og Lisbeth, født den 14.-3.-1962.
A.M.S. overtog gården den 29.-7.-1955 fra sine forældre, som købte den i 1906.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19 ha., der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1909, kostald 1965, lade 1914 og der er gylletank. Gårdens besæt
ning er på 11 ungkreaturer af racen SDM, desuden produceres ca. 230 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, tårnsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ST. FJELSTERVANGVEJ 16, FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166383.
HENNING JESPERSEN, murermester, født den 28.-5.-1950, søn af Elise og Johannes
Jespersen, Fjelstervang, gift den 31.-5.-1969 med Anni Ringive, født den 20.-4.-1951,
datter af Helga og Elmo Ringive, Sdr. Omme. Parret har børnene: Tommy, født den
3.-7.-1969, Michael, født den 3.-8.-1970, Keld, født den 18.-1.-1974 og Pia, født den
18.-2.-1983.
H.J. overtog gården den 1.-9.-1984 fra sine forældre, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1978, kostald, maskinhus og lade 1985, garage 1978 og der er
lade. Gårdens besætning er på 12 ammekøer og 12 ungdyr af blandet race. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 6 medarbejdere i
murerfirmaet.

ST. FJELSTERVANGVEJ 17, "MIDTGAARD", FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-166107.
ERIK BJERG NIELSEN, gårdejer, født den 14.-4.-1939, søn af Elise og Laurits Bjerg
Nielsen, Vorgod, gift den 24.-6.-1961 med Louise Charlotte Lillelund, syerske, født
den 1.-12.-1939, datter af Nikoline og Karl Lillelund, Timring. Parret har børnene:
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Christian, født den 23.-9.-1965,
Kaj, født den 27.-9.-1967 og
Freddy, født den 5.-7.-1972.
Erik B. Nielsen overtog gården
den 11.-6.-1964 fra Svend Jen
sen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
45 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der
er frasolgt 3 ha. og der er 1 ha.
skov. Desuden er der forpagtet
10 ha.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret og tilbygget, kostalden er opført 1970,
spaltestalde 1972 og 1973, svinestald 1967, staklade og kornsilo 1974, maskinhus 1977
og der er lade samt indendørs køresiloer. Gården drives med en ammekobesætning på
50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne Limousine, Hereford, Simmentaler
og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

ST. FJELSTERVANGVEJ 18, "LYKKEBO", FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97166123.
PEDER CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under Overvej 9.
P.C. overtog gården i november 1973 fra sine forældre, som købte den i 1956.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 32,8 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1917, kostald og lade 1905 samt udhus 1934. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion sammen med Overvej 9. Der er varm lufts tørreri.
ST. FJELSTERVANGVEJ 19,
FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-166368.
KLAUS EVALD SØRENSEN, gård
ejer, født den 18.-1.-1965, søn af
Ingrid og Ole Peder Sørensen,
Vorgod, gift den 8.-7.-1989 med
Mona Østergaard Pedersen, tek
stilarbejder, født den 21.-3.-1966,
datter af Helga og Thorvald
Østergaard Pedersen, Aulum.
K.E.S. overtog gården den 1.-8.-

1984 fra Harry Bjergbæk.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 9,6 ha.
Stuehuset er opført 1921 og gennemrestaureret senest i 1984, maskinhus og lade er
fra 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps.
Der er 1 traktor.
ST. FJELSTERVANGVEJ 21,
"TEGLGAARDEN", FJELSTER
VANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97166001.
FRODE SØRENSEN, landmand,
født den 28.-6.-1936, søn af Magdalene og Niels Jesper Sørensen,
Ølstrup, gift den 7.-11.-1957
med Ebba Margrethe Jensen,
født den 15.-5.-1938, datter af
Else Marie og Ole Kristian Jen
sen, Nørre Kollund. Parret har
børnene: Ole Kristian, født den
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1.-3.-1959, Jonna Irene, født den 10.-7.-1961 og Lone Marie, født den 28.-12.-1967.
F.S. er ansat på Fjelstervang Farveri. Han overtog gården den 1.-2.-1973 fra Aage
Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1910 er
restaureret i 1965, farestald opført 1974, smågrisestald fra 1977 og laden fra 1950.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600
slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ST. FJELSTERVANGVEJ 25,
"CHRISTIANSMINDE", FJELSTER
VANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97166067.
ERIK MØLBY NIELSEN, gårdejer,
født den 27.-7.-1951, søn af Poula og Jørgen Mølby Nielsen, Fjel
stervang, gift den 7.-6.-1980
med Sonja Gade, født den 15.1.-1960, datter af Erna og Vagn
Gade, Kibæk. Parret har børne
ne: Marianne, født den 27.-3.-1980,
Kristian, født den 9.-6.-1982 og
død den 24.-6.-1985, Lasse, født den 27.-6.-1986 og Mette, født den 8.-6.-1989.
E.M.N. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
28.-3.-1978 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1913.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 40,8 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret og tilbygget senest i 1989, kostald
opført 1978, den gamle kostald fra 1914 er ombygget til ungdyrstald i 1982, laden er
fra 1914, maskinhus 1954, desuden er der et gammelt hønsehus, foderhus, indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer og 80 ung
dyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 4
traktorer, 2 markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

ST. FJELSTERVANGVEJ 29, "NY
GAARD", FJELSTERVANG, 6933
KIBÆK, tlf. 97-166033.
JOHANNES EVALD VESTERGÅRD,
gårdejer, født den 9.-12.-1929,
søn af Kristine og Anders Kri
stian Vestergård, Fuglsang, gift
den 25.-10.-1953 med Marie Clau
sen, født den 7.-5.-1929, datter
af Jørgine og Peder Clausen.
Parret har børnene: Lilian, født
den 27.-6.-1957, Bjarne, født den
19.-3.-1960 og Annette, født
den 25.-4.-1964. J.E.V. overtog gården den 1.-10.-1953 fra Tinne og Asger Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret flere gange, kostalden fra 1911 er tilbygget
flere gange, senest i 1975, hvor også laden fra 1911 blev tilbygget, maskinhuse er
opført 1959 og 1981 og der er gylletank. Gårdens besætning er på 35 ungdyr af blan
det race, køerne bliver sat ud i 1990 og driften omlægges til planteavl, som består af
ærter, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm lufts tørreri og vindmølleanparter i Rishøj Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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STORGÅRDSVEJ 1, "STORGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-172394.
EJGIL DEGNBOEL KESELER og
NIELS CHRISTIAN KESELER,
gårdejere.
N.C.K. omtales under Møllevej
7, Herborg.
E.D.K. er født den 17.-10.-1925,
søn af Kirstine og Henrik Keseler, Dejbjerg, gift den 28.-11.1954 med Anne Kirstine Sandegaard, født den 3.-8.-1929, dat
ter af Marie og Hans Jakob Sandegaard, Flynder. Parret har børnene: Hans Henrik,
født den 13.-5.-1958 og Niels Christian, født den 20.-5.-1960.
E.D.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-10.-1954 fra
boet efter Jensen. Gården fik sin nuværende placering i 1921 efter en brand. Sønnen
Niels Christian Keseler ejer halvdelen af gården, han har forpagtet den øvrige del.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 49 ha.
Stuehuset er opført 1921, kostald og svinestald 1921, kornmagasin 1989 og maskinhus
1985. Der opdrættes Shetlandsponyer på gården, besætningen er på 4 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine. Gården drives sammen med Møllevej 7, Herborg.
SÆDDINGVEJ 28, HERBORG,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172295.
JAN PEDERSEN, smed, født den
29.-1.-1964, søn af Eva og Viggo
Pedersen, Opsund, gift den 24.3.-1990 med Hanne Korsholm
Hansen, montrice, født den 31.5.- 1962, datter af Inger Marie
og Tage Hansen, Varde. Parret
har datteren Louise, født den
6.-1.- 1988.
J.P. udfører høstarbejde for andre. Han overtog gården den 1.- 10.-1987 fra Ruth og Peder Nielsen.
Ejendomsksyld 380.000. Areal 2,5 ha. og der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret senest i 1988, stalden fra 1910 er ombygget
til beboelse i 1962, garagen fra 1962 er senere udvidet og restaureret. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og jordvarmeanlæg.
SÆDDINGVEJ 41, "SOLVANG",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171655.
TAGE JESPERSEN, gårdejer,
født den 26.-9.-1939, søn af
Margrethe og Aage Jespersen,
Herborg, gift den 18.-5.-1968
med Ellen Hedvig Krogh Bendtsen, medhjælpende hustru, født
den 26.-4.- 1938, datter af Sig
rid Krogh og Johannes Bendtsen,
Overmark. Parret har børnene:
Ole, født den 17.-9.-1969, Sø
ren, født den 18.-4.-1972, Marianne, født den 1.-4.-1975 og Birgitte, født den
29.-9.-1978.
T.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1968 fra sine
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 19 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1971, svinestald 1928, hønsehus 1953, lade 1947 og
maskinhuse 1959 og 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 32 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 40
årssøer, der sælges ca. 750 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der
er 4 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SÆDDINGVEJ 43, "TVÆRGÅRD", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172596.
OVE KRISTIANSEN, gårdejer, født den 12.-1.-1945, søn af Agnes og Jens Kristiansen,
Hjøllund, gift den 10.-8.-1968 med Birgit Møller Thomsen, sygehjælper, født den
23.-3.-1947, datter af Rigmor og Edvard Møller Thomsen, St. Spjellerup. Parret har
børnene: Kim, født den 2.-2.-1969 og Tommy, født den 30.-12.-1971.
O.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra
Meta Bang Jensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1978, kostalden er fra 1974, den gamle blev
samme år ombygget til ungdyrstald, laden blev moderniseret i 1974, maskinhuset er
fra 1979 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 36 årskøer, 36 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og
1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

SØNDERGADE 56, "VARNELUNDGÅRD", HERBORG, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171223.
EDVARD FUGLSANG, gårdejer,
født den 23.-11.-1935, søn af
Signe og Peter Fuglsang, Østbirk,
gift den 10.-6.-1962 med Jenny
Møller Nielsen, medhjælpende hu
stru, født den 22.-2.-1936, dat
ter af Kristine og Peder Nielsen,
Dybe. Parret har børnene: Kir
sten, født den 21.-7.-1965, Jens,
født den 19.-9.-1968 og Jørgen,
født den 15.-12.-1971.
E.F. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1962 fra Aksel
Slot.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha., heraf 5 ha. eng og 2,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1972, kostalden fra 1935 er moderniseret i 1974, svinestalden fra
1935 er ombygget til ungdyrstald, ny ungdyrstald opført 1978, lade 1935, maskinhuse
1969 og 1982, roehus 1976 og der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 37 årskøer, 63 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 skoledreng til hjælp og
der bruges lidt maskinstation.

SØNDERGADE 71, "NYHOLM",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171005.
JAKOB ALFRED KORSHOLM,
gårdejer, født den 24.-5.-1922,
søn af Marie Katrine og Jens
Korsholm, Herborg. J.A.K. har
været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 10.-2.-1968
fra Videbæk Kartoffelmelsfabrik.
Gården blev udstykket fra "Gam
melholm" i 1885.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1885 og løbende restaureret, kostald og hestestald er opført 1938,
lade 1885 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 18
ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SØNDERKJÆRSVEJ 2, "NØR
GAARD", NR. OMME, 6971
SPJALD, tlf. 97-384113.
THOR ILLUM HANSEN, gårde
jer, født den 21.-10.-1932, søn
af Karen og Hans Illum Hansen,
Esperup, gift den 31.-10.-1957
med Poula Kristine Kristensen,
husmor, født den 15.-10.-1930,
datter af Margrethe Sofie og
Johannes Kristensen, Nr. Omme.
Parret har børnene: Peder, født
den 5.-2.-1960 og Bent, født den
25.-5.-1962.
T.I.H. er landpost og har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården den
1.-11.-1957 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 6 ha. marginaljord.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1972, svinestald og lade er opført 1906 og
maskinhus 1966. På gården er der 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

SØNDERKJÆRSVEJ 10, "GAMMEL PRÆSTEGAARD", SØNDERKJÆR, 6971 SPJALD,
tlf. 97-384021.
KRESTEN KRISTENSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1931, søn af Olga og Simon Opstrup
Kristensen, Sønderkjær.
K.K. overtog gården den 1.-4.-1971 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24 ha., heraf 4 ha. marginaljord. Der er forpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1972, kostald opført 1973, svinestald 1929,
maskinhus 1975 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
26 årskøer, 23 ungdyr og 14 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri.
SØNDERKJÆRSVEJ 11, "KILDEVANG", SØNDERKJÆR, 6971 SPJALD, tlf. 97-384325.
NIELS ERIK KLEMMENSEN, gårdejer, født den 17.-9.-1946, søn af Hilda og Berhard
Klemmensen, Grønbjerg, gift den 6.-2.-1971 med Oda Nielsen, montrice, født den
4.-3.-1953, datter af Anne Marie og Niels Lund Nielsen, Nr. Vium. Parret har børnene:
Peter Gustav, født den 6.-6.-1971, Allan, født den 6.-5.-1974 og Kjeld, født den
25.-2.-1977.
N.E.K. overtog gården den 1.-4.-1971 fra Peder Kristensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 2 ha. marginajord.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1989, kostald opført 1951 og spaltestald 1979.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinsta
tion bruges til høst.
SØNDERKJÆRSVEJ 12, "SØNDERTOFT", SØNDERKJÆR, 6971 SPJALD, tlf. 97384004.
POUL ERIK NIELSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1955, søn af Asta og Thorvald
Nielsen, Nr. Omme, gift den 28.-5.-1983 med Lone Astrup Sørensen, sygeplejerske,
født den 27.-12.-1957, datter af Yrsa og Svend Astrup Sørensen, Videbæk. Parret har
børnene: Tine, født den 27.-9.-1982 og Sara, født den 14.-10.-1984.
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P.E.N. er eksportkonsulent. Han overtog gården den 1.-6.-1987 fra Thorkild Kristen
sen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1969, kostald og svinestald er opført 1920,
lade 1963 og maskinhus 1968. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 5 ungdyr, 2 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og korn. Der er 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
SØNDERKJÆRSVEJ 13, "BRUNSGAARD", SØNDERKJÆR, 6971
SPJALD, tlf. 97-384111.
HANS JENSEN, gårdejer, født
den 2.-9.-1934, søn af Valborg
og Kresten Peder Jensen, Stauning, gift den 11.-11.-1960 med
Margit Larsen, medhjælpende hu
stru, født den 10.-11.-1938, dat
ter af Sørine og Kresten Marius
Larsen, Dejbjerg. Parret har bør
nene: Ann Vibeke, født den 12.10.-1961, Annitta, født den 12.-1.-1965 og John Kristian, født den 16.-6.-1966.
H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1960 fra
Otto Kristensen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 60,6 ha., heraf tilkøbt 29,6 ha., der er 2 ha.
marginaljord. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1977, slagtesvinestald er opført 1978, sostald
1979, fravænningsstald 1981, maskinhuse 1966 og 1981 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 180 årssøer og der produceres ca. 3.200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, gastæt
silo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.
SØNDERKJÆRSVEJ 14, "BAKKELY", SØNDERKJÆR, 6971 SPJALD,
tlf. 97-384236.
THORVALD SØRENSEN, gårdejer,
født den 4.-9.-1921, søn af Mag
dalene og Jesper Sørensen, Hove,
gift den 21.-11.-1950 med Edith
Iversen, medhjælpende hustru,
født den 31.-8.-1923, datter af
Karen Marie og Jens P. Iversen,
Molbjerg. Parret har børnene:
Britta, født den 17.-12.-1951,
Mai-Lis, født den 22.-5.-1953, Merete, født den 12.-7.-1955, Kirstin, født den
30.-12.-1957, Marianne, født den 16.-4.-1960, Holger, født den 14.-4.-1964 og Ivar,
født den 21.-4.-1969.
T.S. overtog gården den 15.-9.-1950 fra Arnold Ebbesen.
Ejendomsskyld 495.000. Areal 18 ha., heraf 4 ha. skov og eng samt 5,5 ha. plantage.
7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret senest i 1977, kostald og svinestald er opført
1961, lade 1931 og maskinhus 1962. På gården er der 1 traktor.
SØNDERKJÆRSVEJ 18, "KÆRGAARD", SØNDERKJÆR, 6971 SPJALD, tlf. 97-384231.
POUL ERIK LUNDSGÅRD, gårdejer, født den 30.-9.-1955, søn af Ane og Johannes
Lundsgård, Sønderkjær, gift den 11.-10.-1980 med Karen Marie Hansen, syerske, født
den 21.-1.-1951, datter af Oda og Søren Hansen, Grønbjerg. Parret har børnene:
Kenneth, født den 5.-9.-1978 og Lone, født den 6.-7.-1982.
P.E.L. er driftsleder. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation.
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"Kærgaard"s ejendomsskyld er
750.000. Areal 30 ha., heraf 1
ha. marginaljord. 25 ha. er bort
forpagte!.
Stuehuset er opført 1912 og re
staureret 1989, kostald, svinestald
og lade er opført 1918 og ma
skinhus 1978. Gårdens besætning
er på 5 ungkreaturer af racen
Limousine. Der er 1 traktor,
tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri.
SØNDERKJÆRSVEJ 19, "BAKKELY", SØNDERKJÆR, 6971 SPJALD,
tlf. 97-384099.
HENNING EMIL JENSEN, gård
ejer, født den 24.-6.-1936, søn af
Margrete og Peder Andreas Jen
sen, Sønderkjær, gift den 16.-5.1970 med Aase Møbjerg Nielsen,
medhjælpende hustru, født den
14.-5.-1948, datter af Anna og
Anton Møbjerg Nielsen, Ädum.
Parret har børnene: Peder, født
den 15.-4.-1971, Henrik, født
den 25.-8.-1973 og Lars, født den 4.-12.-1976.
H.E.J. overtog gården den 1.-10.-1969 fra forældrene.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 10,4 ha. og der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1974, kostalde er opført 1908 og 1966, svine
stald omkring 1870, staklade 1979 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2
traktorer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

SØNDERKJÆRSVEJ 20, "MOSEVANG", SØNDERKJÆR, 6971
SPJALD, tlf. 97-384101.
NIELS PEDER JUSTESEN, gård
ejer, født den 21.-10.-1949, søn
af Ellen og Anders Justesen, Søn
derkjær, gift den 21.-8.-1982
med Lone Madsen, frisør, født
den 8.1.-1961, datter af Anna og
Villy Juul Madsen, Spjald. Parret
har børnene: Tekla, født den
23.-3.-1982 og Carsten, født den
12.-2.-1987.
N.P.J. er landbrugslærer, han har været på Vejlby Landbrugsskole, hvor han blev
uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården den 1.-7.-1981 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. marginaljord. 10 ha. er bortforpag
te!.
Siuehusei er opfør! 1919 og resiaurerei 1984, kosiald og svinesiald er opfør! 1964,
lade 1952 og maskinhus 1956. Gården drives med en slagiesvineprodukiion på 100 sik.
Planieprodukiionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 frakiorer og plansilo. Maskinstafion bruges til høsi.
SØNDERKJÆRSVEJ 21, "HEDEVANG", SØNDERKJÆR, 6971 SPJALD, ilf. 97-384052.
MARTIN NIELSEN, gårdejer, født den 12.-2.-1915, søn af Mary og Jens Kristian
Nielsen, Stauning, gift den 12.-2.-1947 med Gunda Katrine Svendsen, medhjælpende
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ter af Ellen og Grum Svendsen,
Ringkøbing. Parret har børnene:
Aage, født den 15.-5.-1948, tvil
lingerne Ingeborg og Bente, født
den 2.-5.-1950 og Per, født den
18.-9.-1958.
Martin Nielsen har været på Tu
ne Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1946 fra Peter
Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 32
ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1964, kostalde 1918 og 1956, svinestald 1965, lade 1980, staklade
1988 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 5
ungdyr og 5 slagtekalve af racen DRK, desuden er der en ammekobesætning på 7
ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Galloway. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

SØNDERKJÆRSVEJ 22, "SØN
DERKJÆR", SØNDERKJÆR, 6971
SPJALD, tlf. 97-384100.
BOYE PEDERSEN, gårdejer, født
den 20.-12.-1917, søn af Ane Jo
hanne og Søren Pedersen, Møborg,
gift den 21.-11.-1957 med Petrea
Holmgaard Sørensen, medhjælpen
de hustru, født den 5.-10.-1935,
datter af Else Katrine og Kristi
an Sørensen. Parret har børnene:
Else Katrine, født d. 13.9.-1958,
Anna Johanne, født d. 8.-9.-1961,
Søren Kristian, født d. 2.-9.-1961
samt tvillingerne Eva og Åse,
født den 4.-11.-1968.
B.P. overtog gården den 1.-8.-1956 fra Kresten Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostald og lade 1980. Gården drives med en kvægproduktion
på 28 årskøer, 28 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SØNDERKJÆRSVEJ 24, "VESTERKJÆR", SØNDERKJÆR, 6971
SPJALD, tlf. 97-384103.
NIELS KRISTIAN KNUDSEN,
gårdejer, født den 16.-2.-1941,
søn af Nielsine og Kristian Pe
der Knudsen, Sønderkjær, gift
den 11.-12.-1982 med Yrsa Nis
sen, husmor, født den 19.-5.-1941,
datter af Frida og Hans Nissen,
Toftlund. Parret har sønnen Mi
chael, født den 30.-9.-1981.
Y.N. døde den 26.-12.-1985.
N.K.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 2,5 ha. skov. 9 ha.
er forpagtet.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1982, kostalde er opført 1920 og 1981, spal-
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Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og tårnsilo.
Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.

SØNDERLUNDVEJ 1, "STORGAARD", ST. FJELSTERVANG,
6933 KIBÆK, tlf. 97-166115.
NIELS BAJLUM, gårdejer, født
den 16.-12.-1932, søn af Frida
og Søren Bajlum, Vinding, gift
den 10.-11.-1959 med Tove Ber
telsen, sygeplejerske, født den
2.-10.-1937, datter af Astrid og
Laurits Bertelsen, Vinding. Par
ret har børnene: Ole, født den
15.-8.-1961, Klaus, født d. 19.1.-1964, Hans Henrik, født den 9.-12.-1968 og død den 3.-5.-1970 samt Flemming, født
den 10.-12.-1971.
N.B. har været på Vejlby Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for Hammerum
Herreds Landboforening og medlem af Menighedsrådet ved Fjelstervang Kirke. Han
overtog gården den 1.-11.-1966 fra Viggo Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt ialt 16 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalden fra 1920 er ombygget til slagtesvinestald i 1979,
hvor der også blev bygget ny slagtesvinestald, den gamle slagtesvinestald er fra 1924,
lade 1920 og maskinhus 1972. Gården drives med en slagtes vineproduktion på 2.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri samt automatisk fodringsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med nabogården Lærkedals
vej 9.
SØNDERLUNDVEJ 2, "SØNDERGAARD", ST. FJELSTERVANG,
6933 KIBÆK, tlf. 97-166118.
HARTVIG ANDERSEN, gårdejer,
født den 12.-5.-1924, søn af Ma
rie og Jens Andersen, Bøvling,
gift den 19.-5.-1962 med Ingeborg
Jensen, lærer, født den 2.-2.-1937,
datter af Dagny og Thomas Jen
sen, Ramme. Parret har børnene:
Inge Marie, født den 11.-5.-1963,
Dagny, født den 7.-1.-1965, Jens
Matinus, født den 9.-6.-1966, Kirsten Valborg, født den 9.-9.-1968, Birgitte, født den
2.-1.-1971 og Thomas, født den 16.-2.-1972.
H.A. har været formand for Menighedsrådet og har været amtsformand ved Ringkø
bing Amts Landboungdom. Han overtog gården i december 1969 fra Kirstine og Hans
Rosbjerg.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført 1955, kostalden fra 1955 er ombygget til svinestald, laden er
ombygget til svinestald og maskinhuset er fra 1970. Gården drives med en svinepro
duktion på 50 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise årligt, besætningen er en avls
besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØNDERLUNDVEJ 3, "LILLELUND", FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97-166069.
ARNE VESTERSAGER, gårdejer, født den 8.-4.-1936, søn af Ane Marie og Jens
Vestersager, Troldhede, gift den 29.-7.-1961 med Karen Poulsen, syerske, født den
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Børge Poulsen, København. Par
ret har børnene: Jan, født den
12.-1.-1962, Birthe, født d. 25.4.-1963 og Kim, født den 7.-3.1967.
Arne Vesterager er kasserer i
Askov Husmandsforening og i be
styrelsen for Herningegnens Kon
sulentsammenslutning. Han over
tog gården den 12.-12.-1966 fra
Devett Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha.
Stuehuset er opført 1924, gennemrestaureret og tilbygget 1979, kostalden fra 1924 er
ombygget til sostald i 1986, ungdyrstalden fra 1976 er ombygget til slagtesvin i 1986,
forfedestald er opført 1973, lade 1975, maskinhus 1989 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 42 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 500
slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne
Hereford og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SØNDERLUNDVEJ 4, FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97166086.
BENT FREDSLUND SØRENSEN,
landmand og pelsdyravler, født
den 6.-2.-1941, søn af Sara og
Helmer Sørensen, Haraldsted,
gift den 29.-12.-1964 med Edel
Anny Pedersen, født den 17.-4.—
1945, datter af Nina og Svend
Pedersen, Fjelstervang. Parret
har børnene: Anita, født d. 4.-

11.-1965 og Tina, født den 15.-10.-1969.
B.F.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1975
fra Arne Granly Larsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1937, gennemrestaureret og tilbygget i 1981, kostalden fra 1937
er om- og tilbygget flere gange, senest i 1977, hvor der også blev bygget farestald,
smågrisestald og slagtesvinestald er fra 1979, opbevarings- og pelsrum blev bygget i
1975, pelseriet blev indrettet i laden samme år og der blev bygget staklade til
lagerbygningen i 1977, desuden er der 22 2-rækket minkhaller og gylletank. Gården
drives dels med en slagtesvineproduktion på 1.700 slagtesvin årligt, dels som minkfarm
med en bestand på 1.170 tæver og desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, tårnsilo og markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er medhjælper i pelsningstiden.
SØNDERUPVEJ 7, "SØDAL", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172440.
NIELS JØRGEN CLAUSEN, gårdejer, født den 26.-8.-1950, søn af Grethe og Peder
Clausen, V. Barde, gift den 8.-12.-1984 med Klara Jakobsen, medhjælpende hustru,
født den 7.-12.-1955, datter af Elly og Søren Jakobsen, Hanning. Parret har børnene:
Majbritt, født den 1.-7.-1981, Niels Peder, født den 12.-12.-1986 og Bo, født den
9.-11.-1988.
N.J.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1976
fra Jens Randbæk. Gården opstod omkring 1896.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. eng, sø og plantage. 3 ha. er
forpagtet.
Stuehuset er opført 1896 og udvidet i 1985, kostald opført 1977, lade 1925, maskinhus
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on på 34 årskøer og 36 ungdyr af blandet race. Der er 3 traktorer og 1 vandingsma
skine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERUPVE3 10, SØNDERUP,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178121.
ARNE K3ÆRGAARD, gårdejer,
født den 15.-12.-1939, søn af
Petra og Erik Kjærgaard, Skov
dal, gift den 20.-2.-1965 med
Hedvig Krogh Knudsen, medhjæl
pende hustru, født den 6.-6.-1942,
datter af Asta og Harald Knud
sen, Ølstrup. Parret har børnene:
Birgith, født den 20.-6.-1966,
Hanne, født den 17.-3.-1971 og
Ingrid, født den 9.-10.-1974.
A.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern Å Andel,
medlem af Menighedsrådet, kirkeværge og er i repræsentantskabet for Royal Dåne
Quality. Han overtog gården i november 1964 fra Marie Kirstine (Misse) og Morten
3ensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. eng.
Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1926, udvidet flere gange og løbende moderniseret, kostald, he
stestald og lade er opført 1920, svinestalde 1971, 1973, 1978 og 1980, maskinhus 1982
og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der
produceres ca. 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper.
SØNDERUPVE3 23, NR. VIUM,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178174.
LEIF FRØLUND LAURIDSEN,
gårdejer, født den 21.-10.-1958,
søn af Andrea og Karl Lauridsen,
Videbæk, gift den 14.-11.-1981
med 3ohanne Poulsgaard Nielsen,
dagplejemor, født den 26.-8.-1963,
datter af Lilly og 3ens Poulsgaard
Nielsen, Herning. Parret har bør
nene: Ina, født den 8.-6.-1985 og
Thomas, født den 8.-1.-1988.
L.F.L. har været på Midtjyllands
og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-8.-1981 fra Karl Kristensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 48,2 ha., heraf 7 ha. eng og skov. Desuden er der
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1950 og gennemrestaureret, kostald opført 1950, sostald, slagtesvinestald og lade 1977, klimastald 1990 og desuden er der maskinhus. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 årskøer og 30 ungdyr af blandet
race, svineproduktionen er på 75 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 500 slagte
svin årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

SØNDERUPVE3 28, "CENTRALEN", NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178079.
THORKILD OVERBY, gårdejer, født den 22.-3.-1964, søn af Gerda og Folmer Overby,
Dybvad, gift den 9.-7.-1988 med Anette Abildtrup, kontorassistent, født den
6.-1.-1961, datter af .Kirsten og Ernst Abildtrup, Vorgod. Parret har sønnen Thomas,
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født den 22.-3.-1990.
Thorkild Overby har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-10.-1989
fra Poul Germann. Gårdens navn
stammer fra dengang der var
central på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
21 ha.
Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret flere gange, ko
stalden fra 1930 er ombygget
til drægtighedsstald og polteafdeling i 1982, farestald og drægtighedsstald er opført
1977, klimastald og maskinhus 1978, laden fra 1930 er ombygget til løbeafdeling og
silo- og foderhus i 1980, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 200 SPF-årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Der er 1 traktor,
plansilo, kold lufts tørreri og der er automatisk fodring i svinestaldene. På gården er
1 skoledreng til hjælp.
SØNDERUPVEJ 30, EGERIS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178213.
ARNE KLEMMENSEN, landmand, født den 22.-9.-1927, søn
af Dagny og Hans Klemmensen, Skjern. A.K. har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-ll.1954 fra sin bror, Verner Klemmensen, som købte den i
1950.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 8,2 ha., heraf 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1937, kostald og lade 1937, maskinhuse
1963 og 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 8
årskøer og 5 slagtekalve. Der er 1 traktor, andel i mejetær
sker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

TIMRINGVEJ 10, "HAUGÅRD", BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175555.
JØRGEN OVERGÅRD, forretningsfører ved Shell, født den 20.-1.-1956, søn af Jens
Christian Overgaard, Snejbjerg, gift den 9.-12.-1988 med Merete Olsen, økonoma, født
den 9.-4.-1959, datter af Viggo Olsen, Ærøskøbing. Parret har børnene: Charlotte, født
den 17.-4.-1985 og Jesper, født den 9.-7.-1987.
J.D. er landbrugsuddannet. Han overtog gården den 15.-12.-1984 fra Chr. Beck.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 55 ha., heraf 6 ha. skov og 15 ha. eng.
Stuehuset er opført 1866 og restaureret 1985, de gamle ko- og svinestalde er fra hen
holdsvis 1866 og 1902, lade 1902 og nyt maskinhus 1980. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og frø. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og vindmølleanparter. Gården
drives sammen med 27 ha. frijord i Haunstrup Plantage og 5,5 ha. frijord i V. Barde.
TIMRINGVEJ 20, "SKOVGAARD",
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175618.
VILLY HANSEN, gårdejer, født
den 4.-9.-1948, søn af Anni og
Anders Hansen, Sønderborg, gift
den 2.-8.-1986 med Marie Ove
sen Lindegaard, læge, født den
27.1.-1951, datter af Krista og
Axel Lindegaard Ovesen. Parret
har børnene: Ingeborg og Rasmus.
V.H. overtog gården i 1986 fra
Peder Nissen Albæk.
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Ejendomsskyld 600.000. Areal 23 ha., heraf 0,5 ha. skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1922 og restaureringen er i gang i øjeblikket, kostald og lade er
fra 1922. Gårdens besætning er på 16 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor, 1 sprinklervandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

TIMRINGVEJ 21, "FOLBÆKLUND",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97175284.
EVALD SKOV BENDTSEN, gård
ejer, født den 2.-10.-1913, søn
af Else Katrine og Laurids Bendtsen, gift den 3.-3.-1945 med Ni
elsine Marie Vestergaard, født
den 21.-9.-1919, datter af Kri
stine og Anders Kristian Vester
gaard. Parret har børnene: Bir
git, født den 3.-6.-1946, Svend,
født den 14.-5.-1948, Henning,født den 5.-6.-1951, Axel, født den 6.-4.-1954 og Karsten, født den 26.-11.-1959.
E.S.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1945
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 36,8 ha.
Stuehuset er opført 1916, kostald, svinestald og lade 1931. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
TIMRINGVEJ 22, "TOLBÆKGAARD", BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175062.
VERNER GOSVIG MADSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1941, søn af Johanne og Herluf
Madsen, gift den 31.-7.-1965 med Lilli Kristensen, sygehjælper, født den 2.-3.-1945,
datter af Klara og August Kristensen. Parret har børnene: Lene, født den 1.-11.-1966,
Torben, født den 29.-9.-1970, Preben, født den 14.-12.-1971 og Flemming, født den
10.-1.-1977.
V.G.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Mølgaard Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,2 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 3,5 ha. eng og
plantage.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1978/79, kostalde er opført 1920 og 1979,
svinestald 1975, lade 1910, maskinhus 1955 og der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer og 20 ungdyr af racen RDM, desuden produceres ca. 500
slagtesvin. Der er 2 1/2 traktor, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
TIMRINGVEJ 23, "NR FOLD
BÆK", AHLE, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-175503.
PEDER BAATRUP, gårdejer,
født den 20.-10.-1952, søn af
Stine og Niels Baatrup, gift den
26.-11.1977 med Ingeborg Jensen,
syerske, født den 25.-4.-1954,
datter af Emma og Svend Aage
Jensen.
P.B. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården

den 1.-10.-1977 fra Børge Jørgensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1979, kostalde er opført 1912, 1918, ombygget
1973 og i 1979 lavet til spaltestald, svinestalde 1912 og 1918, ombygget til ungdyr-
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stald i 1979, maskinhuse 1912, 1918 og 1974 og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Der er
2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo til kraftfoder og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
TIMRINGVEJ 25, "AHLEGAARD",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97131615.
MADS ANDERSEN, gårdejer,
født den 6.-1.-1920, søn af Jo
hanne og Ole Andersen, gift den
23.-8.1946 med Karen Olsen,
født den 13.-12.-1923, datter af
Mariane og Ole Johan Olsen.
Parret har børnene: Hanne, Jens
Vagner, Carl, Irene, Hartvig, Ni
els Christian, Holger og Ruth.
M.A. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1946 fra Petrus Mortensen.
Areal 88 ha., heraf 6 ha. skov og 6 ha. eng. Desuden er der lejet 38 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1950, kostald og lade er opført 1950, svinestald 1954, maskinhuse 1955 og 1960 og der er foderhus og 3 siloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer af racen SDM, desuden er der 20 årssøer. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 7 traktorer, 2 mejetærskere, 1
rendegraver, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 2 faste
medhjælpere. M.A. ejer også Herningvej 62.
TIMRINGVEJ 27, "LILLE AHLE",
BARDE, 6920 VIDEBÆK, tfl. 97131727.
THOMAS CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 5.-5.-1924, søn af
Kirstine og Therkild Christensen,
gift den 2.-10.-1953 med Nora
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 3.-6.-1932, datter af
Katrine og Jens Chr. Jensen.
Parret har børnene: Christian,
født den 14.8.-1954, Tove, født
den 4.-3.- 1956, Karin, født den
12.-5.-1959, Bent, født den 12.-5.-1964 og Erik, født den 7.-9.-1967.
T.C. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1959 fra
sine forældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 59 ha., heraf 3,8 ha. skov og 4,4 ha. eng. Der er
bortforpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1976, kostalde er opført 1916 og 1965, lade
og maskinhus 1965 samt svinestald 1890. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 10
slagtekalve af blandet race samt 1 tyr af racen Simmentaler, desuden er der 12 mo
derfår og 1 vædder. På gården er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri.
TINGHØJVEJ 1, RIMMERHUS, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175055.
PEDER OVE FREDERIKSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1934, søn af Kirstine og Jørgen
Frederiksen, gift den 21.-11.-1964 med Gerda Nissen, syerske, født den 19.-9.-1943,
datter af Magda og Michael Nissen. Parret har børnene: Inger, født den 2.-1.-1966 og
Kirsten, født den 8.-3.-1969.
P.O.F. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra
sin far, som købte den i 1931.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha., der er 2 ha. eng.
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kostalden er restaureret og maskinhuset er fra 1970. Gården drives med en kvægpro
duktion på 15 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres
ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

TINGHØJVEJ 2, FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166275.
BJARNE SVENDSEN, lagermand og gårdejer, født den 1.-12.-1964, søn af Ruth og
Jens Kristian Svendsen, gift den 24.-1.-1987 med Karen Ellegaard, teknisk tegner, født
den 26.-7.-1964, datter af Grethe og Jens Ellegaard.
B.S. overtog gården den 13.-12.-1986 fra Karla Lægsgård Olesen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret senest i 1987, kostald opført 1913, lade og
maskinhus 1956. Gårdens besætning er på 3 ungkreaturer af racen DRK. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
TINGHØJVEJ 3, "HØJVANG", FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166113.
KRISTIAN KJÆRGÅRD LAURIDSEN, gårdejer, født den 2.-4.-1922, søn af Maren og
Laurids Jørgen Lauridsen, gift den 23.-9.-1949 med Anna Marie Smedegård, medhjæl
pende hustru, født den 26.-6.-1924, datter af Katrine og Jens Smedegård. Parret har
datteren Judith, født den 2.-1.-1952.
K.K.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været medlem af Menigheds
rådet. Han overtog gården den 1.-11.-1969 fra sin far, som købte den i 1941.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1960, kostalden er genopbygget efter en .brand
i 1939, hvor også laden blev bygget, svinestalden er fra 1965 og maskinhuset 1969.
Gårdens besætning er på 25 ungkreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
TINGHØJVEJ 5, FJELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166375.
SVEND JENSEN, gårdejer, født den 13.-12.-1953, gift den 31.-8.-1979 med Lilian Falk,
medhjælpende hustru, født den 15.-8.-1957. Parret har børnene: Alice, født den 29.3.-1981, Majbritt, født den 28.-2.-1985 og Malene, født den 2.-8.-1987.
S.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-11.-1984
fra Oskar Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1983, svinestalden fra 1940 er ændret 1970 og 1988, lade opført
1939 og der er gylletank. Gården drives med en slagtes vineproduktion på 3.000 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

TINGHØJVEJ 6, FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97-162342.
HARALD NIELSEN, gårdejer, omtales under Videbækvej 17, Trehøje Kommune.
H.N. overtog gården den 1.-5.-1983 fra Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 43,3 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1983. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Gården drives sammen med
Videbækvej 17, Haunstrup i Trehøje Kommune.
TINGHØJVEJ 7, "HEDEGAARD", FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97-166058.
MARTIN NIELSEN, gårdejer, født den 5.-8.-1922, søn af Johanne og Magnus Nielsen,
Fjelstervang, gift den 30.-4.-1960 med Dora Madsen, født den 4.-5.-1929, datter af
Hilda og Viktor Madsen, Fjelstrup. Parret har sønnen Steen, født den 9.-3.-1964.
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Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-10.-1948
fra sine forældre, som købte den
i 1912.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 35
ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2
ha. skov.
Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret og tilbygget
1978, kostalden fra 1928 er til
bygget i 1957, kartoffelkælderen
er fra 1954, laden fra 1910 er
tilbygget i 1926 og maskinhuset er fra 1967, desuden er der staklade. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer, 18 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 9 årssøer og der produceres ca. 130
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
TINGHØJVEJ 8,
"ENGSTEDGAARD", FJELSTERVANG, 6933
KIBÆK, tlf. 97-166088.
POUL B. HENRIKSEN, gårdejer,
født den 9.-6.-1928, søn af Mar
grethe og Kresten Henriksen, Vorgod, gift den 15.-1.-1955 med An
na Marie Nielsen, farveriarbej
der, født den 3.-3.-1935, datter
af Ingeborg og Niels Nielsen. Par
ret har børnene: Jens Oluf, født
den 4.-12.-1955, Freddy, født den
8.10.-1958, Jan Ivan, født den

13.-2.-1965 og Tommy, født den 30.-3.-1967.
P.B.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1954 fra
Kristine Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1968 har
lade i tagetagen, den gamle kostald er ombygget til svinestald i 1968, lade og maskin
hus er opført 1978/79 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
TINGHØJVEJ 9, FJELSTERVANG,
6933 KIBÆK, tlf. 97-166179.
ANDERS VESTERGAARD, graver,
født den 18.-2.-1929, søn af Ka
ren og Martin Vestergaard, Vorgod Østerby, gift den 13.-3.-1958
med Sonja Mikkelsen, sygehjæl
per, født den 9.-12.-1937, datter
af Agnes og Aage Mikkelsen,
Fjelstervang. Parret har børne
ne: Preben og Randi, født den 1.3.-1959.
A.V. er graver ved Fjelstervang Kirke. Han overtog gården den 7.-2.-1958 fra Karl
Smith.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. eng.
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1939 er ombygget til svinestald i 1964, ny svinestald er opført 1974, maskinhuse 1959
og 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og pile
træer til eksport. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo,
varm lufts tørreri og halmfyr.

TINGHØJVEJ 12, FJELSTERVANG,
6933 KIBÆK, tlf. 97-166082.
HARALD BANG PEDERSEN, gårdejer,
født den 11.-11.-1929, søn af Sine Pe
dersen, Herning, gift den 26.-11.-1954
med Mette Marie Jensen, født den 21.9.-1930, datter af Louise og Rasmus
Jensen, Ejstrup. Parret har børnene:
Leo, født den 11.-3.-1956, Elly, født
den 23.-1.-1959, Erik, født den 23.-2.1965 og Vagn, født den 10.-6.-1967.
H.B.P. overtog gården den 25.-10.-1954
fra Marinus Moesgård Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1964, svinestalden fra 1970 er ombygget til ungkreaturer i 1990, der er kombineret kreaturstald
og maskinhus fra 1977, laden er ombygget i 1985, maskinhuset er fra 1989 og der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 40 ungdyr og 20 slag
tekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, plansilo og varm lufts
tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp. Sønnen Leo driver maskinstation fra gården.

TOLSGAARDSVEJ 7, "TOLSGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171607.
VERNER
HØHER-THOMSEN,
gårdejer, født den 22.-7.-1917,
søn af Maren og Mads Peder
Thomsen, Herborg, gift den
25.-11.1956 med Thyra Randris
Vestergaard, født den 28.-1.-1926,
datter af Kirstine og Peder Ve
stergaard, Videbæk. Parret har
børnene: Elna, født den 26.-5.-1957,
Mads Peder, født den 2.-9.-1959,
Carsten, født den 27.-6.-1961 og John, født den 15.-12.-1966.
V.H.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1957 fra
sine forældre, som købte den i 1913.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 42 ha., heraf ca. 12 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1916, kostald 1925, svinestald og lade før år 1900 og maskinhuset
er fra 1948. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca.
150 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer og 12 stk. opdræt, alle af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og pillegræs. Der er 3 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
TRANEMOSEVEJ 6, "SKOVBY NYGÅRD", NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178116.
ANTON KOLBY, gårdejer, født den 16.-12.-1930, søn af Signe og Jens Peder Kolby,
Vedersø, gift den 15.-3.-1964 med Ingrid Jensen, medhjælpende hustru, født den
19.-5.-1929, datter af Mathilde og Theodor Jensen, Stenhøj. Parret har datteren Berit,
født den 28.-10.-1965.
A.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-2.-1964 fra
Erna Graversen. Gården er udstykket fra "Gammel Skovbygård" i 1908.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,6 ha., heraf 2 ha. plantage og lignende.
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"Skovby Nygård"s stuehus er op
ført 1908 og restaureret 1976,
kostald opført 1972, laden fra
1908 er senere restaureret, ma
skinhuset er fra 1979, der er
uden dørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer og 50 stk.
opdræt af racen RDM. Der er 1
traktor, 1 sprinklervandingsanlæg,
kornsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
TRANEMOSEVEJ 23, "TRANMO
SE", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171541.
NIELS ESKILD NIELSEN, gårde
jer, født den 20.-7.-1934, søn af
Agnethe og Cornelius Nielsen,
Abildå, gift den 12.-2.-1966 med
Anna Bank Andersen, medhjælpende
hustru, født den 1.-11.-1943, dat
ter af Dagmar Kirstine og Kjeld
Andersen, Videbæk. Parret har
børnene: Lise, født den 27.-7.-1967
og Per, født den 2.-8.-1971.
N.E.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1963 fra
Mette Marie Sinkjær. Gården er oprindelig udstykket fra "Fruergård".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og løbende restaureret, kostald opført 1971, svinestald og
lade 1973, stakladen er renoveret i 1989, hønsehus, værksted og garage er opført 1972
og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 stk.
opdræt af racen DRK, desuden er der 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

TROLDHEDEVEJ 1, "DAMSTED",
NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-178005.
JENS SØNDERGÅRD MORTEN
SEN, gårdejer, født den 2.-9.1945, søn af Agnes og Peder Søn
dergård Mortensen, Troldhede,
gift den 27.-5.-1967 med Mona
Elsebeth Jakobsen, født den 17.12.-1947, datter af Jenny og Ver
ner Jakobsen, Bording. Parret
har børnene: Birgit, født den
3.-3.-1968, Jonna, født den 26.-3.-1970, Doris, født den 9.-5.-1973 og Eva, født den
10.-12.-1979.
J.S.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1967
fra sine forældre, som købte den i 1962.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 60 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret flere gange, senest i 1989, kostalden er omog tilbygget senest i 1979, ungdyrstald opført 1973, fedestalden fra 1968 er moderni
seret og tilbygget i 1977, ny fedestald er opført 1986, lade 1977, maskinhus 1976 og
roe- og silohus 1979, der er både indendørs og udendørs køresiloer samt 2 gylletanke.
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Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, des
uden er der en SPF-slagtesvineproduktion på 3.200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandings
maskiner, 1 gummiged, tårnsilo, varm lufts tørreri, automatisk vådfodringsanlæg og 1
grovfoderblander til fuldfoder til køer. På gården er 2 faste medhjælpere og der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården "Damsted" drives sammen
med Troldhedevej 8 og Videvangsvej 11 som "Damsted 1/S".
TROLDHEDEVEJ 3, SKÆRBÆK,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-191253.
HENNY KJÆRSGAARD ANDER
SEN, omtales under Bjørslevvej
19.
H.K.A. overtog gården den 1.-4.1969 fra Ejner Christensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 15
ha.
Stuehuset er opført omkring
1900 og restaureret 1977, den
eneste avlsbygning er laden med
halvtag fra 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med Bjør
slevvej 19. Der er 1 markvandingsanlæg.
TROLDHEDEVEJ 6, "KIRKELUND",
NR. VIUM ØST, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-178089.
LAURIDS KNUDSEN, landmand,
født den 13.-4.-1920, søn af Ka
roline og Knud Knudsen, Videbæk,
gift den 6.-9.-1956 med Oda Pe
dersen, født den 12.-2.-1930, dat
ter af Mariane og Peder Chr. Pe
dersen, Videbæk. Parret har bør
nene: Peder, født den 12.-3.-1951,
Knud Erik Jan, født den 23.-9.1956, Leif Ivan, født den 20.-8.-

1960 og Klaus, født den 7.-4.-1971.
L.K. døde den 9.-9.-1988. Han overtog gården den 1.-4.-1940 fra Vagn Frølund. I dag
driver sønnen Leif Ivan gården. L.I.K. har været på Borris Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 899.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1956, restaureret og tilbygget i 1973, alle avlsbygningerne ned
brændte i 1954 og blev genopført med kostald i 1955, der siden er ombygget til svinestald, ny kostald er fra 1958, maskinhus og hønsehus fra 1955, nyt maskinhus fra
1977 og desuden er der en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, tårnsilo, varm
lufts tørreri og halmfyr.
TROLDHEDEVEJ 8, "DAMSTED
I/S", NR. VIUM, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-178161.
PREBEN MØLLESKOV PETER
SEN, gårdejer, født den 16.-11.1962, søn af Nelly og Kaj Mølle
skov Petersen, Nr. Hede, gift
den 12.-12.-1987 med Birgit S.
Mortensen, køkkenleder, født
den 3.-3.-1968, datter af Mona
og Jens Søndergård Mortensen,
Nr. Vium. Parret har sønnen
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3ens Peter, født den 20.-9.-1989.
P.M.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1986
fra Herdis og Aksel Andersen, Snejbjerg.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1922, restaureret og tilbygget senere, kostalden er ombygget til
svinestald i 1986, slagtesvinestalden fra 1967 er ombygget i 1986, laden fra 1922 er
ombygget til svinestald og maskinhuset er fra 1974. Gården drives med en SPF-slagtesvineproduktion på ca. 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og hvede. Der er 2 fodersiloer og 1 fastbrændselsfyr samt automatisk fodring og
udmugning ved slagtesvinene. Gården drives sammen med Videvangsvej 11 og Troldhedevej 1 i "Damsted I/S".

TROLDHEDEVE3 15, F3ELSTERVANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97166068.
KRISTIAN TROELSEN, gårdejer,
født den 4.-1.-1960, søn af Tho
ra og 3ens Troelsen, Fjelstervang.
K.T. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog første halvdel af gården
den 20.-12.-1983 og resten den
1.-4.1989 fra sine forældre, som
købte den i 1948.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
27,4 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret flere gange, kostalden er tilbygget med
ungdyrstald i 1984, maskinhuset er fra 1979, desuden er der lade, udendørs køresilo og
2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TROLDHEDEVE3 16, "H03AGERGÄRD", VORGOD ØSTERBY,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-166176.
KURT NIELSEN, gårdejer, født
den 11.-8.-1935, søn af Gerda og
Svend Nielsen, Thyregod, gift
den 27.-7.-1963 med Sonja Ras
mussen, født den 31.-10.-1940,
datter af Esther og Svend Peder
sen, Astrup. Parret har børnene:
Ole, født den 29.-12.-1963, Finn,
født den 23.-8.-1965 og tvillin
gerne Anita og Berit, født den 11.3.-1970.
K.N. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 5.-10.-1979 fra
Wagn Sørensen. Gården drives som "I/S Højagergård" af far og sønnen Ole.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 45 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostalden fra 1956 er ombygget til goldsostald i 1971,
gammel kostald og svinestald fra 1910 er ombygget til goldsostald i 1971, farestalde
er fra 1974 og 1976, klimastald bygget 1983, slagtesvinestald 1988, svinestald 1971,
lade 1910, maskinhus 1968 og 1986 og der er gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 310 SPF og SM søer, der sælges ca. 3.800 smågrise og 3.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer,
automatisk tørfodring- og vådfodringsanlæg til grisene. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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TROLDHEDEVEJ 18, "LYKKEGAARD", FJELSTERVANG, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-166038.
LEIF CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 30.-9.-1934, søn af Tor
dis og Ingemann Christiansen, Øl
strup, gift den 25.-7.-1959 med
Hanna Pedersen, født den 19.-10.1934, datter af Kirstine og Pe
der Pedersen, Fjelstervang. Par
ret har børnene: Bjarne, født
den 13.-7.-1963, Henning, født
den 16.-11.-1965 og Solveig, født den 17.-6.-1971.
H.P. døde den 9.-7.-1984.
L.C. er blevet gift igen den 3.-10.-1987 med Anne Elper Christiansen.
A.E.C. er børnehavepædagog.
L.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1959 fra
Kristian Nørgård Graversen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret flere gange, gården nedbrændte delvis
i 1968 og kostalden blev ombygget til sostald, svinestald opført 1969, lade 1930 og
maskinhuse 1970 og 1982. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 6 roesåmaskiner til udlejning, tårnsilo
samt varm lufts tørreri. L.C. har sprøjtet for egnens landmænd i 20 år.

TROLDHEDEVEJ 19, FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf. 97-166110.
EJVIND MØLBY NIELSEN, landmand, født den 20.-8.-1957, søn af Paula og Jørgen
Mølby Nielsen, gift den 10.-12.-1987 med Inge Marie Winther, hjemmehjælper, født
den 27.-3.-1961, datter af Rigmor og Wilhelm Winther. Parret har sønnen Anders.
E.M.N. er tagdækker. Han har taget grøn bevis fra Hammerum Landbrugsskole og
overtog gården den 1.-4.-1983 fra Inge Marie Nielsen.
Areal 36,6 ha., heraf 1,5 ha. eng, som er bortforpagtet.
Stuehuset er løbende restaureret, udbygningerne består af lade og maskinhus. Gårdens
besætning er på 4 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, ærter
og raps. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri.
TROLDHEDEVEJ 20, FJELSTER
VANG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97166138.
ARTHUR NØRGAARD GRAVER
SEN, landmand, født den 20.-11.1927, søn af Ellen og Niels Nør
gaard Graversen, Fjelstervang.
A.N.G. overtog gården i septem
ber 1972 fra sine forældre, som
købte den i 1908.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
16,7 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret efter en brand i 1925, kostalden fra 1908 er
ombygget til svinestald i 1972, svinestald opført 1939, garage 1969, laden fra 1925 er
ombygget til svinestald i 1972 og maskinhuset er fra 1956. Gården drives med en
svineproduktion på 9 årssøer, der produceres ca. 170 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst.
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VANG", FJELSTERVANG, 6933
KIBÆK, tlf. 97-166236.
BRUNO BJERREGÅRD, gårdejer,
født den 11.-5.-1952, søn af Else
og Gerhard Bjerregård, Kolding,
gift den 26.-3.-1975 med Else
Marie Madsen, bankassistent,
født den 16.-1.-1951, datter af
Anne og Cilius Madsen, Snejbjerg.
Parret har børnene: Lars, født
den 7.- 5.-1976, Jane, født den
11.-7.-1977, Gitte, født den 3.-5.-1983 og Mette, født den 8.-10.-1984.
B.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1975 fra
Søren Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1966, kostald, lade og ungdyrstald 1956, maskinhus 1979, foderhus
1978 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 50 årskøer og 50 ungdyr af racerne SDM og RDM, desuden er der 1 hest. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

TROLDHEDEVEJ 26, SDR. FJELSTERVANG, 6933 KIBÆK, tlf.
97-166093.
ERIK KORSHOLM MADSEN,
gårdejer, født den 10.-3.-1929,
søn af Anna og Harald Madsen,
Kibæk, gift den 10.-4.-1955 med
Johanne Marie Jørgensen, født
den 3.-8.1925, datter af Johanne
og Jørgen Jørgensen, Herning.
Parret har børnene: Bent, født
den 15.-2.- 1956, Ingrid, født
den 30.-4.-1957, Harald, født den 11.-9.-1958, Jørgen, født den 10.-10.-1960 og Kjeld,
født den 13.-2.-1962.
E.K.M. er ringer ved Fjelstervang Kirke og han har været på Haslev Landbrugsskole.
Han overtog gården den 15.-4.-1954 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1894.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5,8 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført 1915/16 og restaureret flere gange, senest i 1972, den gamle
kostald er opført 1894, en nyere i 1958 med lade på første sal, maskinhuset er fra
1965, foderhus med siloer 1958 og der er gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer, 7 ungdyr og 7 slagtekalve, alle krydsninger. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts
tørreri.
TRØSTRUPVEJ 2, "TRØSTRUP OVERGÅRD", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171084.
CHRISTIAN KJÆRGAARD HINDBO, gårdejer, født den 15.-11.-1926, søn af Kristine
og Johannes Hindbo, Bølling, gift den 24.-6.-1953 med Ester Kirstine Kobberø, født
den 5.-5.-1930, datter af Meta og Kristian Kobberø, Nr. Nebel. Parret har børnene:
Johannes, født den 18.-8.-1954, Bjarne, født den 16.-4.-1956, Jens Ole, født den
4.-10.-1958, Mette Kristine, født den 10.-4.-1961, Lisbeth, født den 5.-1.-1965 og Lars
Jeppe, født den 20.-3.-1970.

-676Christian K. Hindbo er kirkesan
ger ved Herborg Kirke, han har
været på Hammerum Landbrugs
skole og er i bestyrelsen for
Tørre Central Vestjylland. Han
overtog gården den 16.-4.-1955
fra Niels Sahlholt Abildtrup. Går
den blev udstykket fra "Trøstrupgård" i 1910.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
44 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der
er ca. 5 ha. marginaljord. Des
uden er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1910 og løbende restaureret, kostalde er opført 1910 og 1976,
svinestalden fra 1925 er ombygget til værksted, laden fra 1910 er udvidet i 1925,
maskinhus opført 1978, roehus 1976 og der er udendørs køresilo. Der er en kødkvægs
besætning under oparbejdning, for tiden er der 28 stk. kvæg af racen Simmentaler.
Planteproduktionens salgsafgrøde er pillegræs. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner,
plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VADVEJ 1, "POSTGÅRDEN",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97- 171702.
LAURIDS EJSTRUP, gårdejer,
født den 1.-12.-1911, bor sammen
med sin bror Henry Ejstrup, født
den 1.-2.-1921, sønner af Sine og
Johannes Ejstrup, Herborg.
Brødrene overtog gården i 1957
fra forældrene, som købte den i
1927. Gården har antagelig været
i familiens eje siden 1740, der
har tidligere været posthus på gården, som fik sin nuværende placering i 1886.
Areal 20 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1886, kostald 1886 og laden er af ældre dato. På gården er der 1
traktor.
VADVEJ 6, HERBORG, 6900 SKJERN.
KNUD GØDE KROGSGAARD SØNDERGAARD, omtales under Videbækvej 7, Skjern
Kommune.
K.G.K.S. overtog gården den 1.-8.-1974 fra Minna Ejstrup. Gården blev udstykket i
1906 fra "Tolsgård". Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere udvidet, kostald, svinestald og lade er opført 1906,
laden er senere udvidet. Gården drives udelukkende med planteproduktion og maskin
parken fra Videbækvej 7, Skjern Kommune, benyttes.

VADVEJ 10, "VESTERGÅRD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171625.
HOLGER MADSEN, gårdejer,
født den 14.-6.-1929, søn af An
na og Viggo Madsen, Herborg,
gift den 18.-9.-1954 med Else
Marie Mikkelsen, født den 12.-3.1931, datter af Maren og Mads
Mikkelsen, Videbæk. Parret har
børnene: Birthe, født den 2.-3.1951, Egon, født den 15.-2.-1955,
Maren Margrethe, født den 25.-
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1.-1957 og Anna, født den 3.-8.-1959.
H.M. overtog gården i 1956 fra sine svigerforældre, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1928, kostalden fra 1962 er indrettet til svinestald, svinestald op
ført 1978, maskinhuset fra 1968 er udvidet i 1980 og der er gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
kornsilo, korntørreri og anparter i Opsund Vindmøllelaug. H.M. udfører høstarbejde for
andre.
VADVEJ 16, "VESTER-VAD", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171672.
MADS SØNDERGAARD, gårdejer, født den 13.-2.-1928, søn af Laura og Peder Søndergaard, Faster, gift den 9.-10.-1953 med Jenny Kaasgaard, født den 20.-12.-1927,
datter af Petrea og Gustav Kaasgaard, Herborg. Parret har børnene: Peder, født den
20.-9.-1954, Gustav, født den 24.-4.-1956, Jens Ole, født den 18.-1.-1958, Kjeld, født
den 4.-3.-1961 og Bent, født den 15.-12.-1962.
J.K. er organist ved Herborg Kirke.
M.S. er kordegn ved Nr. Vium og Herborg kirker, han har været på Borris Landbrugs
skole. Han overtog jorden i 1953, da den blev udstykket fra "Vad-Nygaard". M.S.
byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført 1953 og udvidet 1967, kostald, svinestald og lade er opført 1953,
hønsehus og maskinhus 1956/57 og nyt maskinhus 1983. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og anparter i Viftrup Vindmøllelaug.

VADVEJ 18, "VAD-NYGAARD",
HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf.
97-171614.
MADS CHRISTIAN VAD KAAS
GAARD, gårdejer, født den 8.5.-1929, søn af Petrea og Gustav
Kaasgaard, Herborg, gift d. 21.2.-1956 med Thyra Kathrine Jen
sen, medhjælpende hustru, født
den 29.-3.-1932, datter af Thora
og Christen Rahbek Jensen, Bor
ris. Parret har børnene: Kristian,
født den 22.-7.-1956, Inge-Dorthe, født den 12.-2.-1958, Torben, født den 27.-4.-1959, Ragnhild, født den
24.-9.-1961, Agnethe, født den 24.-4.-1963, Anne Sofhie, født den 24.-3.-1965,
Elisabeth, født den 19.-5.-1970 og Esben, født den 7.-9.-1971.
M.C.V.K. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Arenco. Han
overtog gården den 1.-11.-1956 fra sine forældre. Gården blev udstykket i 1914 fra
"Vadgaard".
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført 1914 og udvidet 1970, kostald er opført 1950, kviestald og lade
1914, svinestald 1978, kalvestald 1932, garage og keramikværksted 1936, maskinhus
1982, halmhus og fyrhus 1952 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og
varm lufts tørreri samt automatisk kraftfodervogn. På gården er 1 medhjælper og der
bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.
VANTINGVEJ 2, "SOLVANG", VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381065.
JENS BOULUND KNUDSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1930, søn af Petrine og Knud
Kristian Knudsen, No.
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J.B.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1959 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1979, kostalde er opført 1870 og 1960, lade
1912 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 15 ung
dyr og 9 slagtekalve af racerne RDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
VANTINGVEJ 4, "VANTINGGAARD", VANTING, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381297.
ARNE LUND THOMSEN, gård
ejer, født den 31.-12.-1944, søn
af Anny og Robert Lund Thom
sen, Vanting, gift den 4.-5.-1968
med Inger Marie Johansen, med
hjælpende hustru, født den 20.3.-1948, datter af Grethe og Or
la Johansen, Poulstrup. Parret
har børnene: Gert, født den 21.4.-1969, Iben, født den 23.-9.1970, Edel, født den 22.-2.-1973, Kåre, født den 13.-7.-1976 og Stig, født den
14.-7.-1978.
A.L.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1973 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 60 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1979, svinestalde er opført 1951, 1973, 1977
og 1984, lade og foderhus 1951, maskinhus 1982 og der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion pé300 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin, desuden er
der 3 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, halm
fyr og vindmølleanparter. Der er 3 faste medhjælpere på gården, der drives sammen
med Brejninggårdsvej 14, Brejning.
VESTERAGERVEJ 1, "VESTER
AGER", VORGOD, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-175227.
PEDER HAMBORG VESTERAGER,
gårdejer, født den 1.-4.-1946, søn
af Kristiane og Adolf Emil Ve
sterager, Vorgod, gift d. 21.-6.-1968
med Krista Skov Jensen, kontor
assistent, født d. 30.-1.-1948, dat
ter af Jenny Skov og Henry Jen
sen, Remmerhus. Parret har bør
nene: Helle Susanne, født d. 13.3.-1969, Brian, født den 25.-2.-

1971 og Torben, født den 25.-1.-1974.
P.H.V. er i Menighedsrådet ved Vorgod Kirke. Han overtog gården den 1.-2.-1976 fra
sine forældre. Gården har været i familiens eje i flere generationer og i tidens løb er
der udstykket flere ejendomme fra gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 48 ha., heraf 2 ha. eng m.m. Desudener der forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført 1883 og løbende restaureret, kostald opført 1964, maskinhus 1975,
foderhus 1979 og der er indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1
snittevogn og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.

VESTERAGERVEJ 3, VORGOD,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175307.
PETER JENSEN, gårdejer, født
den 2.-4.-1941, søn af Anna og
Christian Jensen, Barde, gift den
10.-1.-1971 med Hanne Frederik
sen, ekspeditrice, født den 10.12.-1944, datter af Anna Frede
riksen, Barde. Parret har børne
ne: Ulrik, født den 29.-12.-1973
og Anne Marie, født den 16.-2.1975.
P.J. har været på Lægård Land
brugsskole, han er i kredsbestyrelsen for DLG-midtvest. Han overtog gården i 1970 fra
Poula Vesterager. Gården er udstykket fra "Vesterager".
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 28 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende moderniseret, s vinestalden er moderniseret i
1974, nye stalde er opført 1973 og 1974, laden er restaureret i 1974, maskinhuset er
fra 1987 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500
stk. årligt, det er meningen, at produktionen øges til 5.500 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og pillegræs. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERAGERVEJ 5, "STORE
HAMBORG", VORGOD, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-175035.
VILHELM HAMBORG, gårdejer,
født den 1.-8.-1926, søn af Mine
og Peder Hamborg, Vorgod, gift
den 19.-11.-1960 med Edith Niel
sen, fru, født den 13.-10.-1921,
datter af Cecilie og Niels Peder
Nielsen, Herning. Parret har bør
nene: Ivan, født den 18.-3.-1961,
Leif, født den 15.-1.-1963 og
Anette, født den 10.-3.-1966.
V.H. overtog gården den 1.-8.-1960 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation
på gården, som er en af de ældste i Vorgod.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 53 ha., heraf 5 ha. eng og 6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1928, østerhus omkring 1900, staklade 1954, lade
omkring 1900 og maskinhus 1956. Gårdens besætning er på 6 ammekøer og 9 stk. op
dræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

VESTER BARDEVEJ 3, "HØJGAARD", V. BARDE, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-175147.
HANS DITHLEVSEN, gårdejer,
født den 9.-1.-1936, søn af Elly
og Ditlev Dithlevsen, bor sam
men med Ingrid Nielsen, født
den 4.-9.-1934, datter af Agnes
og Peder Nielsen. H.D. har bør
nene: Karl, født den 29.-9.-1961,
Birgit, født den 2.-4.-1963 og
Anders, født den 13.-3.-1964.
H.D. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
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den 6.-12.-1960 fr Sigfred Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret senest i 1986, kostald opført 1937, ungdyr
stald 1974, lade 1906, maskinhus 1979 og der er udendørs køresilo, gylletank og foder
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer,
1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.

VESTER BARDEVEJ 6, "MOSEGAARD", V. BARDE, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171342.
PEDER CLAUSEN, gårdejer,
født den 21.-10.-1922, søn af
Jørgine og Peder Clausen, gift
den 30.10.-1949 med Grethe Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
den 29.- 5.-1928, datter af Elna
og Niels Jakob Nielsen. Parret
har børnene: Niels Jørgen, født i
1950, Ellen, født i 1951, Krista,
født i 1952, Villy, født i 1954,
Gunnar, født i 1955, Svend Aage, født i 1956, Kaj, født i 1959, Ritta, født i 1960,
Christian, født 1965 og Leo, født i 1967.
P.C. overtog gården i 1962 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49,6 ha., heraf 5 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1962, kostald opført 1930, svinestald 1964,
lade 1952, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gårdens besætning er på 1 årsko og 1
slagtekalv af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.
VESTER BARDEVEJ 7, "ABILDGAARD", V. BARDE, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-172716.
NIELS JØRGEN PAHUS, gård
ejer, født den 2.-4.-1954, søn af
Martha og Harald Pahus, gift den
7.-4.-1979 med Kirsten Rahbek,
medhjælpende hustru, født den
1.-3.-1954, datter af Grethe og
Ebbe Rahbek. Parret har børne
ne: Lene, født den 15.-3.-1980,
Solveig, født den 11.-11.-1981,
Michael, født den 3.-9.-1984 og
Gitte, født den 16.-2.-1987.
N.J.P. har været på Ladelund og Hammerum Landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-3.-1979 fra Utelius Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4 ha. skov og eng.
Desuden er der forpagtet 30,3 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1985, løsdriftstalden er fra 1979, hvor også
den gamle kostald blev ombygget, kalvestald opført 1974, ungdyrstald 1983, lade 1920
og staklade 1950, der er både indendørs og udendørs køresiloer samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 105 årskøer, 60 ungdyr og 55 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 3 van
dingsmaskiner og staldvarmen anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast fodermester samt 1 medhjælper og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.
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ANDERS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født den 22.-7.-1932, søn af Maren og
Niels Andersen.
A.C.A. arbejder på mejeriet Rinko i Videbæk. Han overtog gården i 1964 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 29,6 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. mose. Der er
bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret senest i 1984, kostalde er opført 1938
og 1972, lade 1938 og maskinhus 1954. Gården drives med en ammekobesætning på 13
ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøde er kartofler. Der er 2 traktorer og 1 sprinklervandingsanlæg.
VESTER BARDEVEJ 10, "MELDGAARD", V. BARDE, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171786.
LEIF HØGH POULSEN, gårdejer,
født den 7.-4.-1945, søn af Min
na og Christian Høgh Poulsen,
gift den 14.-2.-1970 med Gerda
Sørensen, medhjælpende hustru,
født den 16.-2.-1946, datter af
Emma og Peter Sørensen. Parret
har børnene: Ole, født den 9.3.-1971, Eva, født d. 30.-3.-1973
og Per, født den 16.-3.-1976.
L.H.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Jens Chr.
Madsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34,3 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1967, ungdyrstald 1976, lade omkring 1900, maskin
huse 1975 og 1989, foderhus 1980 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 18 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden produ
ceres ca. 600 salgtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

VIDEBÆKVEJ 43, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171349.
HENNING BAK PEDERSEN, gårdejer, født den 17.-8.-1944, søn af Agnes og Magnus
Pedersen, gift den 23.-3.-1967 med Vita Bak Pedersen, ekspedient, født d. 15.-9.-1944,
datter af Nora og Peder Pedersen. Parret har børnene: Susanne, født den 28.-10.-1969,
Jette, født den 15.-7.-1972 og Lotte, født den 22.-10.-1974.
H.B.P. overtog gården den 1.-10.-1966 fra Viggo Læsgaard.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er frasolgt 12 ha. og
der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostalden fra 1970 er ombygget og tilbygget til kalve i
1973, maskinhuse er opført 1968 og 1989, foderrum 1979 og der er køresilo samt gyl
letanke. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 150 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktioens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærskør, 2 vandingsmaskiner, 1 minidoser, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På
gården er 1 deltids medhjælper.
VIDEBÆKVEJ 45, "KNIVSBÆK", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171189.
EMIL JENSEN, gårdejer, født den 18.-8.-1938, søn af Inger og Laurits Old Jensen, gift
den 14.-12.-1968 med Sally Clausen, sygehjælper, født den 21.-5.-1942, datter af
Jenny og Harald Clausen. Parret har børnene: Bente, født den 20.-3.-1970, Lars, født
den 3.-10.-1971 og Finn, født den 15.-10.-1976.
E.J. overtog gården i 1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38,2 ha., heraf 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført 1914-18 og restaureret 1968, kostald og lade er opført 1942,
spaltestald og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer,
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og ærter. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

VIDEBÆKVEJ 60, "RUDOLFSMINDE", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-173130.
ERIK PAULSEN, gårdejer, født den 20.-7.-1931, søn af Else og Anker Paulsen, gift
den 21.-10.-1956 med Bodil Hansen, rengøringsassistent, født den 11.-2.-1935, datter
af Ingeborg og Hans Hansen. Parret har børnene: Else, født den 28.-2.-1964 og Dorthe,
født den 24.-11.-1968.
E.P. overtog gården i 1968 fra Peder Pedersen.
Areal 16,4 ha., heraf 3,3 ha. mose.
Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1984, kostalden fra 1888 er ombygget i 1985,
laden er opført 1888 og maskinhuset 1975. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 5
slagtekalve og 1 tyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler
og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
VIDEBÆKVEJ 62, "LILLE ABILD
GAARD", BARDE, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171450.
EJGIL LAUGESEN, gårdejer,
født den 6.-12.-1946, søn af Ol
ga og Hans Laugesen, gift d.
28.-1.-1978 med Jonna Jensen,
dagplejemor, født den 26.-10.-1956,
datter af Edith og Hans Jensen.
Parret har børnene; Brigitte,
født den 4.-7.-1978, Brian, født
den 31.- 1.-1982 og Charlotte,
født den 29.-4.-1986.
E.L. er operatør. Han overtog gården i 1975 fra Jens K. Jespersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1970 og tilbygget 1986, kostald og lade er fra omkring
1900. Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Angus, desuden
er der 1 Fjordhest hoppe. Der er 1 traktor.

VIDEBÆKVEJ 68, "REFSGAARD", 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171308.
VILLY BANG, gårdejer, født den 22.-2.-1928, søn af Marie og Laurits Bang, gift den
2.-6.-1956 med Helga Amnitzbøll, medhjælpende hustru, født den 24.-8.-1934, datter
af Agnes og Svend Amnitzbøll. Parret har børnene: Lissi, født den 18.-4.-1957, Jette,
født den 12.-10.-1959 og Erik, født den 12.-1.-1965.
V.B. overtog gården den 14.-8.-1974 fra Svend Olsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalde 1930 og 1974, lade 1960, maskinhus 1977 og der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 19 ungdyr og 17 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation
bruges til høst.
VIDEVANGSVEJ 1,
"KIRKEGAARD", NR. VIUM, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-178036.
JOHAN OG THUE CHRISTEN
KIRKEGAARD MADSEN, gård
ejere.
J.K.M. er født den 30.-4.-1928,
søn af Karen og Kristen Ahle
Madsen, Nr. Vium, gift den 9.6.-1956 med Grethe Bjerregaard
Knudsen, født den 18.-4.-1931,
datter af Elna og Peder Knudsen,
Videbæk. Parret har børnene:
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25.-6.-1968.
T.C.K.M. er gift med Ida Toft, sparekasseassistent, født den 14.-12.-1958, datter af
Lis og Arne Halkjær, Sdr. Nissum. Parret har sønnen Søren, født den 17.-5.-1989.
J.K.M. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet ved
Nr. Vium Kirke. Han overtog gården den 1.-6.-1956 fra sine forældre.
T.C.K.M. har været på Borris og Ladelund landbrugsskoler, han er formand for Vide
bæk Landboungdom, formand for Ringkøbing Amts Landboungdom og næstformand for
Danmarks Landboungdom. Far og søn er 8. og 9. generation på gården, som tidligere
hørte sammen med kirken. Den første fæsters navn står på altertavlen i Nr. Vium
Kirke; gården har været i slægtens eje siden engang i 1600-tallet. T.C.K.M. købte
halvpart i gården i 1986, gården drives som I/S mellem far og søn.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 163,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha. eng, der er 6 ha. skov og
13,5 ha. eng. Siden overtagelsen er der opdyrket 48 ha. hede.
Stuehuset er opført 1889 og gennemrestaureret og tilbygget flere gange, senest i
1978, kostald er opført 1966, kalvestald 1958, garage 1980, laden fra 1700 er siden
restaureret, maskinhuse er opført 1958 og 1973, foderhus 1988/89 og der indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 88 årskøer, 120 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halm
fyr. På gården er 1 fast medhjælper samt 1 afløser og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet. Gården drives sammen med Videvangsvej 7.

VIDEVANGSVEJ 7, "MIDTBYGAARD", NR. VIUM, 6920 VI
DEBÆK, tlf. 97-178036.
THUE OG JOHAN KIRKEGAARD
MADSEN, gårdejere, omtales un
der Videvangsvej 1.
J.K.M. overtog gården i marts
1977 fra Kristian Lindberg, i
1986 købte sønnen Thue halvpart
i gården, tidligere er der udstyk
ket 5-10 ejendomme fra gården.
Ejendomsskyld 500.000. Areal
26,9 ha., der er frasolgt 4 ha. og der er 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1835, kostalden er genopført efter en brand i 1935, hvor også
laden er bygget. Ejeren bor Videvangsvej 1 og 3.
VIDEVANGSVEJ 9, NR. VIUM,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178140.
VIGGO PRADSGAARD, landmand,
født den 4.-11.-1928, søn af Kri
stine og Jens Christian Jensen
Pradsgaard, Troldhede, gift den
3.-8.-1968 med Anna Marie Mad
sen, født den 17.-3.-1931, datter
af Dagny og Peder Østergaard
Madsen, Skærbæk. Parret har bør
nene: Mona, født den 9.-1.-1960,
Ulla, født den 17,-6.-1962, Helle, født den 23.-1.-1969 og Torben, født d. 18.-8.-1970.
V.P. overtog gården den 30.-8.-1958 fra Elias Rahbæk Thomsen, som byggede gården i
1954, da den blev udstykket fra "Damsted".
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er frasolgt 11 ha.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret flere gange, kostald, hønsehus og lade er fra
1954, laden er ombygget til kostald og maskinhuset er fra 1976. Gårdens besætning er
på 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornmagasin. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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6920 VIDEBÆK, tlf. 97-178161.
PREBEN MØLLESKOV PETER
SEN, gårdejer, omtales under
Troldhede vej 8.
P.M.P. overtog gården den 9.-4.1987 fra Bertel Jensen. Gården
drives under "Damsted I/S", som
omhandler Videvangsvej 11 samt
Troldhede vej 1 og 8.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
29 ha., heraf tilkøbt 14 ha.,
endel af jorden er udlejet til
grusgravning.
Stuehuset er opført 1953 og gennemrestaureret 1987, svinestalden er bygget efter en
brand i 1976 og ombygget til kalvestald i 1988, maskinhus opført 1974 og der er
gylletank. Gårdens besætning er på 25 ungkreaturer af racen SDM, desuden er kalvene
de første 4 måneder på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
hvede og frøgræs. "Damsted I/S" drives med de 3 gårde, Troldhedevej 1 og 8 samt
Videvangsvej 11. P.M.P. er bosat på Videvangsvej 11.
VIDEVANGSVEJ 15, BJØRSLEV,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-194139.
KRISTIAN ALSTRUP JENSEN,
gårdejer, født den 26.-9.-1934,
søn af Kirstine og Thomas Al
strup Jensen, Fjelstervang, gift
den 13.- 5.-1961 med Karna Mik
kelsen, hjemmehjælper, født den
23.-8.- 1942, datter af Agnes og
Aage Mikkelsen, Fjelstervang.
Parret har børnene: Gert, født
den 21.- 10.-1962, Svend Erik,
født den 10.-4.-1966 og Tommy, født den 27.-1.-1970.
K.A.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-2.-1965 fra
Kristian Lauridsen, hvis forældre købte den i 1941 med en besætning på 2 køer, 2
heste og 1 gris samt ca. 14 ha. opdyrket agerjord, prisen var dengang 22.000.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,5 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov. Desuden er
der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1914, gennemrestaureret og tilbygget i 1972, kostalden fra 1957
er ombygget til fravænningsstald i 1978, sostald opført 1974, slagtesvinestalde 1976 og
1978, udleveringsrum 1983, maskinhus 1978 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 70 SPF-årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og der er automatisk fodring ved slagtesvi
nene.

VORGOD ØSTERBYVEJ 3, "BAKKEGAARDEN", VORGOD, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-175369.
AAGE STUBKJÆR, gårdejer,
født den 12.-9.-1946, søn af Ma
rie og Anders Stubkjær, Holste
bro, gift den 27.-12.-1972 med
Oda Hansen, medhjælpende hustru,
født den 7.-3.-1946, datter af
Bodil og Thorvald Hansen, Gjern.
Parret har børnene: Anders, født
den 22.-6.-1974, Jesper, født d.
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AA.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af DLGs kredsbesty
relse og været i bestyrelsen for Remmerhus mejerikreds i 2 perioder. Han overtog
gården den 15.-11.-1972 fra Karen Elmholdt.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 0,3 ha. skov og 1,5
ha. eng. Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret flere gange, kostald og ungdyrstald er
opført 1978, svinestalden er ombygget til kreaturer, laden nedbrændte i 1952 og blev
genopført, ny lade opført 1978 og der er maskinhus samt gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 1 får. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 tankmaskinepresser, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VORGOD ØSTERBYVEJ 5, "HEDEGAARD", VORGOD ØSTERBY,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175127.
GUNNAR BIRKEBÆK KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 13.-12.1913, søn af Karen Marie og Sø
ren Birkebæk Kristensen, Vorgod
Østerby, gift den 18.-1.-1958
med Anna Louise Jensen, født
den 24.-4.-1937, datter af Anine
og Niels Christian Jensen, Ve
ster Barde. Parret har børnene:
Søren, født den 21.-12.-1958, In
ger Marie, født den 4.-7.-1961 og Kurt, født den 2.-8.-1965.
G.B.K. overtog gården den 11.-12.-1957 fra sin far, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 34 ha., heraf 11 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1911 er til
bygget i 1955 og restaureret 1961, staklade opført 1978, lade 1911 og maskinhus 1962.
På gården er 1 traktor, tårnsilo, varm lufts tørreri og træfyr.
VORGOD ØSTERBYVEJ 7, "BIR
KELUND", VORGOD ØSTERBY,
6920 VIDEBÆK, tlf. 97-175139.
LAURIDS BIRKEBÆK CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 28.-12.1924, søn af Karen og Søren Bir
kebæk Christensen, Vorgod, gift
den 1.-12.-1956 med Dagny Irene
Lillelund, født den 6.-12.-1936,
datter af Nikoline Dusine og
Karl Kristian Lillelund, Timring.
Parret har børnene: Birthe, født
den 1.-11.-1957, Tove, født den
31.-5.-1960, Sonja, født den 20.-4.-1963 og Susanne, født den 5.-5.-1969.
L.B.C. overtog gården den 17.-7.-1956 fra sin far, gården blev dengang udstykket fra
faderens gård "Hedegård".
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1956, kostalden fra 1956 er ombygget og laden er tillagt i 1965,
maskinhus og staklade er opført 1961 og desuden er der foderhus. På gården er 1
markvandingsanlæg> kornsilo og varm lufts tørreri.

VORGOD ØSTERBYVEJ 9, "KARLSMOSEGAARD", VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-175584.
FREDE BIRKEBÆK SØRENSEN, gårdejer, født den 21.-10.-1953, søn af Anna og Peder
Sørensen, Vorgod, gift den 10.-3.-1979 med Kirsten Iversen, sygeplejerske, født den
18.-5.-1958, datter af Dagny og Jakob Iversen, Vorgod. Parret har børnene: Martin,
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ne, født den 8.-5.-1985 og Mai
ken, født den 24.10.-1988.
Frede B. Sørensen har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-1.-1985
fra sine forældre, nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje
siden 1874.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
53 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der
er 10 ha. skov og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret 1989, kostalden er restaureret og
tilbygget i 1960, senere restaureret og tilbygget med ungdyrstald i 1975, lade og
maskinhus er fra 1984 og der er gylletank samt indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsan
læg, tårnsilo, varm lufts tørreri, halm- og træfyr samt vindmølleanparter i Rishøj
Vindkraft. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VORGOD ØSTERBYVEJ 14, VORGOD ØSTERBY, 6933 KIBÆK,
tlf. 97-166027.
KNUD MOGENSEN, gårdejer,
født den 25.-11.-1946, søn af
Ellen og Tage Mogensen, Tjørring, gift den 22.-3.-1969 med
Ulla Fløe Pedersen, medhjælpen
de hustru, født den 19.-3.-1948,
datter af Anna og Emil Peder
sen, Fjelstervang. Parret har bør
nene: Mona, født d. 29.-7.-1971,
Ole, født den 9.-12.-1974 og Jan, født den 4.-7.-1980.
K.M. overtog gården den 1.-3.-1969 fra sine forældre, som købte den i 1956.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5 ha. tørvemose.
Stuehuset er opført omkring 1935 og restaureret flere gange, kostalden fra 1925 er
ombygget og tilbygget senest i 1973, svinestalden er omdannet til kalvestald, laden er
fra 1925 og maskinhuset 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer,
35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset, desuden er der
varmegenindvindingsanlæg.
VORGOD ØSTERBYVEJ 16, "HØJGAARD", VORGOD ØSTERBY,
6933 KIBÆK, tlf. 97-166156.
ARNA VESTERSAGER, landmand,
født den 25.-3.-1934, søn af Sig
rid og Thomas Vestersager, Vorgod Sønderby, gift d. 31.-3.-1959
med Ruth Madsen, husmor, født
den 28.-2.-1938, datter af Karen
Kirstine og Søren Madsen, Vorgod. Parret har børnene: Hans
Gunner, født den 18.-1.-1961, Svend Erik, født den 30.-4.-1963 og tvillingerne Bent og
Birgit, født den 12.-10.-1967.
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A.V. overtog gården den 15.-3.-1959 fra Anders Meldgård Andersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha., der er opdyrket ca. 5,.5 ha. hede i 1963.
Stuehuset er opført 1974, kostalden fra 1900 er tilbygget i 1966, fyrrum og garage er
opført 1948, laden fra 1900 er tilbygget i 1954, maskinhuse er opført 1962 og 1964 og
der er foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer + opdræt af ra
cerne SDM og RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VORGOD ØSTERBYVEJ 19, VORGOD ØSTERBY, 6920 VIDEBÆK,
tlf. 97-166153.
FREDERIK JENSEN, landmand,
født den 1.-7.-1928, søn af Ma
ren og Poul Jensen, Skovby, gift
den 20.-11.-1955 med Meta Bækgaard Christensen, født den 8.3.-1935, datter af Laura Marie
og Jens Bækgaard Christensen,
Skærbæk. Parret har børnene:
Anton, født den 10.-11.-1956,
Jens, født den 10.-10.-1958,
Poul, født den 27.-8.-1960, tvillingerne Ole og Kaj, født den 31.-1.-1963 og Leif, født
den 10.-1.-1968.
F.J. overtog gården den 1.-11.-1955 fra Anton Søndergård.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret flere gange, kostalden fra 1954 er ombygget
til svinestald i 1968, slagtesvinestald er opført 1976, 2 sostalde 1970, kartoffelhuset
fra 1978 er ombygget til maskinhus, maskinhuset er fra 1974 og der er gylletank. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts
tørreri, halmfyr og fuldautomatisk fodringsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
VORGOD ØSTERBYVEJ 29, "FJELSTRUPGAARD", FJELSTERVANG,
6933 KIBÆK, tlf. 97-166060.
KR. VESTERGÅRD, gårdejer,
født den 18.-3.-1917, søn af Ma
rie og Jacob Vestergaard, Remmerhus, gift d. 12.-9.-1942 med
Maria Nørgaard, født den 11.-6.1923, datter af Kirstine og Tho
mas Nørgaard, Fjelstervang. Par
ret har børnene: Edel, født d.
28.-4.-1946 og Leif, født den
28.-7.-1950.
K.V. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været medlem af Vorgod Sogne
råd, i Videbæk Byråd og været formand for Fjelstervang Mejeri. Han overtog gården
den 1.-2.-1946 fra sin svigerfar, som købte den i 1927. I 1924 blev der udstykket 9
statsejendomme fra gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 45 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, kostald opført 1952, lade 1914,
maskinhus 1976 og der er gylletank. Gårdens besætning er på 50 ungkreaturer af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn, hvede og byg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

VÆGGERSKILDEVEJ 1, "S ANDBÆKGAARD", SANDBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381340.
ANDERS HJØLLUND, gårdejer, født den 29.-9.-1938, søn af Mariane Marie og Simon
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været i familiens eje fra omkring 1650.
Ejendomskyld 1.200.000. Areal 72 ha., heraf 19 ha. plantage. 15 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1903, kostald 1966, lade 1903 og 1952, hvor også maskinhuset blev
bygget. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der er 3 traktorer, 1 rende
graver, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

VÆGGERSKILDEVEJ 2, GRØNBJERG, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-384161.
HOLGER THERKILDSEN, gårdejer, omtales under Grønbjergvej 22, Abildå, Trehøje
Kommune.
H.T. overtog gården den 1.-5.-1981 fra Johanne Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1900 og maskin
huset 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter
og korn. Gården drives sammen med Grønbjergvej 22, Trehøje Kommune.
VÆGGERSKILDEVEJ 3, "VIFTRUPGAARD", VIFTRUP, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381002.
KNUD CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 23.-11 .-1955, søn af
Grete og Hans Christensen, Viftrup, gift den 11.-7.-1983 med
Birthe Jensen, medhjælpende hu
stru, født den 18.-7.-1961, dat
ter af Anne Marie og Gunner
Kamp Jensen. Parret har børne
ne: Geert, født den 4.-8.-1984,
Kasper, født den 20.-12.-1986 og Emil, født den 16.-12.-1988.
K.C. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Arinco og Vest
jysk Kalkselskab. Han overtog første halvdel af gården i 1980 og resten i 1983 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 76 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret omkring 1940, kostald, svinestald og lade er
opført 1967, ungdyrstald 1979, lade 1974 og maskinhus 1984, der er udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.400 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt vindmølleanparter. Der er 2 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med "Nr.
Mosegaard", Kratvej 3.

VÆGGERSKILDEVEJ 4, "KARENS
MINDE", RANDBÆK, 6971 SPJALD,
tlf. 97-381364.
BØRGE RISOM, gårdejer, født
den 8.-2.-1928, søn af Kirstine
og Niels Risom, Brejning, gift
den 21.-11.-1951 med Gudrun
Hvoldgaard, husmor, født den
6.-6.- 1925, datter af Marie og
Kresten Hvoldgaard, Stadil.
B.R. overtog gården den 20.-11.1951 fra Karen Madsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1966, svine
stald 1890 og maskinhus 1973. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der sælges ca. 80 smågrise og 320 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt vindmølleanparter.
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KURT MELDGÄRD, gårdejer, født den 8.-2.-1947, søn af Sigrid og Jens Meldgård,
Lyhne, gift den 27.-10.-1967 med Krista Thomsen, plejehjemsassistent, født den
29.-6.-1948, datter af Kristiane og Niels Thomsen, Borris. Parret har børnene: Lone,
født den 4.-8.-1967 og Flemming, født den 23.-12.-1969.
K.M. overtog gården den 15.-10.-1967 fra Kresten Dragsdal.
Ejendomsskyld 825.000. Areal 20,3 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Desuden er der forpagtet 59 ha.
Stuehuset er opført 1962 og restaueret 1970, kostald og lade er opført 1962, foderhus
1970, maskinhus 1975 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37
årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og korn. Der er 2 traktorer, der anvendes staldvarme til opvarmning-af stuehuset og
der er vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.
VÆGGERSKILDEVEJ 9, VÆG
GERSKILDE, 6971 SPJALD, tlf.
97- 381538.
TAGE MØLLER, gårdejer, født
den 29.-10.-1947, søn af Klara
og Ejnar Møller, Skovlund, gift
den 6.-11.-1976 med Nelly Niel
sen, sygehjælper, født den 17.6.-1953, datter af Ruth og Ejnar
Nielsen, Væggerskilde. Parret
har børnene: Ulrik, født den
18.-3.- 1978, Brian, født den
9.-1.-1981 og Mona, født den 3.-12.-1985.
T.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Videbæk og
Omegns Landboforening og formand for planteavlsudvalget. Han overtog gården d.
1.-11.-1976 fra sin svigermors farbror, Johan Troelsen, nuværende ejer er 3. genera
tion.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1976, kostalden fra 1961 er ændret til sostald i 1981, svinestaldene er bygget i 1977, 1978, 1979, 1980 og 1984, lade 1979, maskinhus 1982 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres ca.
3.000 slagtesvin, desuden er der 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, ærter, frøgræs og pillegræs. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gastæt silo. På gården er 1 fast med
hjælper og desuden drives en del maskinstationsarbejde i forbindelse med driften.
Gården drives sammen med Væggerskildevej 11, som blev overtaget den 1.-2.-1990.
VÆGGERSKILDEVEJ 11, "VÆGGERSKILDEGAARD", VÆGGERS
KILDE, 6971 SPJALD, tlf. 97171557.
ERLING MØLLER, gårdejer, født
den 30.-3.-1962, søn af Anna og
Aage Møller, Ansager, gift den
30.-9.-1989 med Inger Guldager
Lundager, sygeplejerske, født den
28.-12.-1964, datter af Marie og
Johannes Lundager, Spjald.
E.M. er deltids landbrugsmedhjæl
per og har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1986 fra Villy Emborg. Den 1.-2.1990 overtages gården af Tage Møller, Væggerskildevej 9, som allerede nu ejer 50 %
af gården.
Ejendomsskyld 1.010.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1976, kostald opført 1960, lade 1890
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og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
frøgræs, korn, raps, ærter, maltbyg og fremavlshavre. Der er 1 traktor, 1 vandings
maskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. E.M. overtager i 1990
"Randerisgaard", Væggerskildevej 17.

VÆGGERSKILDEVEJ 13, "VÆGGERSKILDEGAARD", VÆGGERS
KILDE, 6971 SPJALD, tlf. 97171762.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer,
født den 30.-9.-1934, søn af Ane
Marie og Holger Jensen, Lunds
mark, gift den 28.-4.-1978 med
Grethe Hansen, husmor og bog
holder, født den 28.-7.-1932,
datter af Inger Kathrine og
Svend Hansen, Varde. G.H. har
børnene: Lise, født den 25.-2.-1955, Michael, født den 9.-7.-1956 og Karen, født den
4.-7.-1959. K.J. har børnene: Vivi, født den 15.-4.-1959, Jan, født den 15.-4.-1961 og
Ole, født den 28.-10.-1969.
K.J. er planteavlskonsulent, han er uddannet agronom og overtog gården den 1.-12.1986 fra Lars Henrik Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 53 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1989, svinestalden er opført 1965, lade og
maskinhus 1930. Gårdens besætning er på 1 moderfår og 1 vædder. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter og oliehør. Der er 3 traktorer, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
VÆGGERSKILDEVEJ 14, RAND
BÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97381255.
ANDERS JOHANNES KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 23.-4.1926, søn af Henrikke og Ole Pe
der Kristensen, Randbæk, gift
den 26.-5.-1956 med Nelly Jen
sen, medhjælpende hustru, født
den 26.-8.-1933, datter af Laura
og Erhard Jensen, Timring. Par
ret har børnene: Ove, født den
2.-2.-1957, Arne, født den 26.-9.-1958 og Hardy, født den 11.-9.-1962.
A.J.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1956 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,5 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1983, kostald, svinestald og lade er opført
1979 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 15 ung
dyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 60 slagtesvin. Der er 2
traktorer og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

VÆGGERSKILDEVEJ 15, VÆGGERSKILDE, 6971 SPJALD, tlf. 97-172312.
KARL BØGUM KRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1925, søn af Geogine og Peder
Kristensen, Væggerskilde, gift den 31.-10.-1960 med Karen Marie Enevoldsen, med
hjælpende hustru, født den 25.-4.-1941, datter af Christine og Robert Enevoldsen,
Røgind. Parret har børnene: Gitte Merete, født den 19.-9.-1962 og Per, født den
25.-9.-1966.
K.B.K. overtog gården den 1.-1.-1951 fra sine forældre, som selv
byggede den i 1912. Ejendomsskyld 500.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1912, kostald 1912, lade 1928 og maskinhus 1977. Gården drives
med en kvægproduktion på 16 årskøer, 14 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.
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KAREN OG LAURIDS RANDBÆK, gårdejere.
K.R. er født den 30.-8.-1923 og L.R. den 9.-4.-1914, børn af Kristine og Anders
Randbæk.
De 2 søskende overtog gården den 4.-3.-1968 fra deres forældre, som selv byggede
den. Ejendomsskyld 570.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1969, kostald og svinestald er opført 1909,
lader 1913 og 1926, maskinhus 1936. Gården drives som alsidigt landbrug med en svi
neproduktion på 4 årssøer, der sælges ca. 75 smågrise, kvægproduktionen er på 8
ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 6 hopper
og 1 vallak af racen Oldenborg, endvidere 4 får, 1 vædder og 50 høns. Der er selv
binder og hestetrukne redskaber, desuden er der tårnsilo.
VÆGGERSKILDEVE3 17, "RANDERISGAARD", RANDERIS, 6920
VIDEBÆK, tlf. 97-171547.
AGNER POULSEN, gårdejer,
født den 20.-12.-1932, søn af
Marie og Anders Poulsen, Stauning, gift den 2.-11.-1957 med
Ellen Rindum, medhjælpende hu
stru, født den 29.-1.-1936, dat
ter af Katrine og Anders Rin
dum, Videbæk. Parret har børne
ne: Anders, født den 11.-9.-1958,
3ørgen, født den 5.-3.-1960, To
ve, født den 11.-10.-1963 og 3esper, født den 22.-3.-1975.
A.P. er møbel- og antikhandler, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 2.-11.-1958 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1967, svinestalden fra 1963 er ændret til møbelfor
retning i 1976, lade er opført 1910 og maskinhus 1965. Gården drives med en kvægpro
duktion på 28 årskøer og 34 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst. I 1990 overtages ejendommen af Erling Møller,
som omtales under Væggerskildevej 11.
VÆGGERSKILDEVE3 18, RANDBÆK, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381537.
VILLY 3ENSEN, gårdejer, født den 13.-12.-1932, søn af Oda og 3ens M. 3ensen, Ho
ven, gift d. 21.-11.-1965 med Maja 3ensen, medhjælpende hustru, født d. 20.-11.-1940,
datter af Karoline og Kristian 3ensen, Rindom. Parret har børnene: Karsten, født den
29.-4.-1962, Bodil, født den 14.-6.-1966, Børge, født den 27.-11.-1969 og Verner, født
den 8.-12.-1971.
V.3. overtog gården den 1.-11.-1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 24,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1966 og restaureret 1987, kostald og svinestald er opført 1966,
lade og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 10 ung
dyr og 8 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 4 årssøer, der sælges ca.
60 smågrise, desuden er der 3 ammekøer og 3 slagtekalve af blandet race. Der er 2
traktorer, tårnsilo og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

VÆGGERSKILDEVE3 19, OPSUND, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-171149.
VIGGO PEDERSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1935, søn af Maren og 3ens Peder
Pedersen, Qpsund, gift den 14.-11,-1962 med Eva Kristiansen, medhjælpende hustru,
født den 31.-12.-1937, datter af Maren og Niels Kristiansen, Sdr. Lem. Parret har
børnene: 3an, født den 29.-1.-1964, 3ette, født den 7.-11.-1965, Aase, født den
12.-10.-1966 og Betina, født den 28.-11.-1974.
V.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra
sine forældre.
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skyld er 750.000. Areal 22 ha.,
heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1920 og re
staureret 1987, kostalde er op
ført 1937 og 1951, svinestald
1937, lade 1951 og maskinhus
1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer,
20 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 200 stk.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri.

VÆGGERSKILDEVE3 20, RANDBÆK, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381941.
PER BØGUM KRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-9.-1966, søn af Karen Marie og
Karl Bøgum Kristensen, Væggerskilde, bor sammen med Lene Lauridsen, træindustriar
bejder, født den 5.-8.-1966, datter af Peder og Lis Lauridsen, Ribe.
P.B.K. er kabelarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Tove Viftrup Andersen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1830 og restaureret 1989, kostald og svinestald er fra 1962, lade
1951 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 9 slagtekalve af racen SDM. Der er
tårnsilo.
VÆGGERSKILDEVE3 28, "KIRKEGAARD", RANDBÆK, 6971
SP3ALD, tlf. 97-381060.
MOGENS CEDERGREN BECH,
gårdejer, født den 21.-1.-1933,
søn af Tyra Kristine og Niels
Kristian Kjær Cedergren Bech,
Nr. Omme, gift den 15.-6.-1963
med Aase Trab Damsgaard, hjem
mesygeplejerske, født den 15.-2.1935, datter af Dagny Elisabeth
og Laurits Damsgaard, Hurup.
Parret har børnene: Susanne,
født den 26.-12.-1965 og Claus, født den 27.-12.-1968.
M.C.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1977 fra
Richard Lund. Ejendomsskyld 940.000. Areal 22,5 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1983, kostald opført 1968, lade 1929 og ma
skinhus 1979. Gården drives i dag udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Indtil 1986 var der 110 kalve på ejendommen, der blev drevet for
søg for fodringsfirma. Der er 2 traktorer og 1 tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.

VÆGGERSKILDEVEJ 38, "LUNDAGER/MAGENSPED", MAGENSPED, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171436.
HANS RICHARDT LUNDAGER
SØRENSEN, gårdejer, født den
27.-8.-1928, søn af Kirstine og
Thomas Sørensen, V. Timring,
gift den 1.-4.-1960 med Ruth
Armose Lauridsen, medhjælpende
hustru, født den 25.-1.-1939, dat
ter af Valborg og Laurids Ar-

-^3-

mose Lauridsen, Feldborg. Parret har børnene: Jan, født den 11.-11.-1961, Jytte, født
den 20.-5.-1966 og Kim, født den 20.-8.-1969.
H.R.L.S. overtog gården den 11.-12.-1967 fra Hans Klausen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,7 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1974, svinestald opført 1932, lade 1930 og ma
skinhuse 1953 og 1979. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der pro
duceres ca. 330 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr.

VÆGGERSKILDEVEJ 40, "KOLDINGHUS", OPSUND, 6920 VIDE
BÆK, tlf. 97-171491.
ANDERS CHRISTIAN KAMP,
gårdejer, født den 18.-1.-1920,
søn af Jensigne og Magnus
Kamp, Opsund, gift den 27.-10.1954 med Martha Marie Mikkel
sen, husmor og sygeplejerske,
■
født den 2.-5.-1929, datter af Nikoline og Mikkel Mikkelsen, Fjelstervang. Parret har børnene:
Mona, født den 21.-4.-1957 og Henning, født den 5.-8.-1960.
A.C.K. overtog gården den 1.-11.-1959 fra sine forældre, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1975, kostald og svinestald er opført 1950,
lade 1920, hestestald 1935 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps og byg. Der er 2 traktorer, indvendig tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ØLSTRUPVEJ 5, "HUSTED", VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf.
97-381980.
HENNING BREDAHL THOMSEN,
gårdejer, født den 5.-10.-1949,
søn af Ellen Katrine og Chr.
Bredahl Thomsen, Thyholm, gift
den 12.-8.-1978 med Eva Gunn
Meincke, fodterapeut, født den
5.-3.-1952, datter af Lisa og
Paul William Meincke, Hvidovre.
Parret har børnene: Paul Chri
stian, født den 31.-12.-1979, Nina, født den 15.-7.-1981, Philip, født den 18.-4.-1983
og Lisa, født den 5.-2.-1985.
H.B.T. er civiløkonom, handelslærer, bestyrelsesformand, direktør, vurderingsformand
for Videbæk-Skjern Kommune og er i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han
overtog gården den 12.-7.-1983 fra Frede Lund.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 5 ha. eng og 11 ha.
frijord. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1975 og restaureret 1984, 2 svinestalde er renoveret i 1988, lade
opført 1973, foderhus 1975, maskinhus 1978 og der er gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 3.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, frøgræs og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri, halmfyr og vindmølleanparter.
ØLSTRUPVEJ 6, "VESTERLØKKE", VESTERBÆK, 6971 SPJALD, tlf. 97-381089.
HANS ERIK PALMELUND, gårdejer, født den 3.-2.-1941, søn af Edith og Jens Olaf
Palmelund, Egebjerg, gift den 6.-3.-1964 med Ellen Graversen, medhjælpende hustru,
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Marie og Kristian Graversen, Vesterbæk. Parret har børnene: Lis
beth, født den 10.-4.-1966,
Søren, født den 19.-10.-1968 og
Niels, født den
14.-5.-1972.
Hans E. Palmalund har været på
Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-12.-1964
fra sine svigerforældre, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
14 ha., heraf 1,5 ha. marginaljord. Desuden er der lejet 35 ha.
Stuehuset er opført 1944 og restaureret 1974, svinestaldene er opført 1953, 1967,
1971, 1972, 1975 og 1978, lade og foderhus 1972, maskinhus 1976 og der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.400 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges maskinstation til høst.
ØLSTRUPVE3 8, "LINDEGAARDEN", VESTERBÆK, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381401.
PEDER B30RNK3ÆR, gårdejer, født den 28.-3.-1934, søn af Else og Viggo Bjørnkjær,
Vesterbæk, gift den 11.-10.-1959 med Milred Damgaard, medhjælpende hustru, født
den 22.-2.-1941, datter af Klara og Anders Damgaard, Brejning. Parret har børnene:
Hanne, født den 31.-5.-1960, Poul, født den 5.-5.-1963 og Britta, født den 14.11.-1970.
P.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog, sammen med en bror, gården
i 1955 fra Svend Christian Svendsen, den nuværende ejer overtog hele gården i 1958.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 0,3 ha. skov og
1 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1961, kostald 1961, lade 1974 og maskinhus 1984. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er pillegræs. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine
og tårnsilo. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper. Gården drives
sammen med Ølstrupvej 10 og Feldbækvej 10.
ØLSTRUPVE3 10, VESTERBÆK, 6971 SP3ALD.
PEDER B30RNK3ÆR, gårdejer, omtales under Ølstrupvej 8.
P.B. overtog gården den 1.-8.-1989 fra Søren Hansen.
Ejendomsskyld 365.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført 1910, lade 1925 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende
med planteproduktion sammen med Ølstrupvej 8 og Feldbækvej 10.
ØLSTRUPVE3 12, VESTERBÆK, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381269.
3ENS SIGURD HUSTED, gårdejer, født den 5.-3.-1911, søn af Sidsel og Søren Husted,
Vesterbæk, gift i 1962 med Signe Hansen, medhjælpende hustru, født den 2.-6.-1920,
datter af Laura og Søren Hansen, Vesterbæk.
3.S.H. overtog gården den 1.-11.-1946 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. gene
ration. Ejendomsskyld 650.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. marginaljord. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1974, kostald og svinestald er opført 1948,
lade 1874 og maskinhus 1969. På gården er 1 traktor og halmfyr.
ØLSTRUPVE3 13, "NYLUND", VESTERBÆK, 6971 SP3ALD, tlf. 97-381270.
KNUD HEDE KNUDSEN, gårdejer, født den 15.-10.-1937, søn af Dagny og Mads
Knudsen, Vesterbæk, gift den 7.-4.-1961 med Maja Bjernom, medhjælpende hustru,
født den 28.-10.-1937, datter af Kristine og Hans Bjernom. Parret har børnene: Else,
født den 6.-11.-1965 og Karin, født den 28.-12.-1967.
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Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1961 fra sine forældre.
Ejendomskyld 1.300.000. Areal 33 ha.,
heraf tilkøbt 19 ha., der er frasolgt 8
ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaure
ret 1975, svinestalde er opført 1934,
1969 og 1975, maskinhus 1978 og der
er gylletank. Gården drives med 90
årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer og
gastæt silo. Maskinstation bruges til
høst.

0RNH03VE3 19, "RIMMERHUS", GRØNB3ERG, 6971 SP3ALD, tlf. 97-384130.
GERT KRISTENSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1964, søn af Sørine og Tage Kristensen,
Thousted, bor sammen med Bente Andersen, medhjælpende hustru, født den
2.-10.-1967, datter af Anne Marie og Villy Andersen, Thousted.
G.K. er tømrer. Han overtog gården den 1.-11.-1986 fra Ernst Lauridsen.
Areal 5,5 ha., 5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1978, kostald, svinestald og lade er opført
1930, hønsehus 1940 og der er bygget 7 minkhaller i 1988/89. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 700 avlstæver. Der er 1 traktor og 1 foder maskine. Den
drives uden pelseri.

ØRNH03VE3 23, GRØNB3ERG, 6971 SP3ALD, tlf. 97-384373.
ANKER KYNDESEN, gårdejer, født den 25.-5.-1954, søn af Anna og Villads Kyndesen,
Grønbjerg, gift den 1.-10.-1982 med Else Pedersen, sygeplejerske, født den 5.-9.-1958,
datter af Petrea og Boye Pedersen, Grønbjerg. Parret har børnene: Line, født den
5.-4.-1986 og en datter, født den 28.-5.-1989.
A.K. er landbrugstekniker, han er uddannet på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-3.-1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1972, svinestald og lade er opført 1926 og
maskinhus 1978. På gården er der 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
ØRNH03VE3 25, "SØNDERVANG",
GRØNB3ERG, 6971 SP3ALD, tlf.
97-384070.
ERLING MADSEN, gårdejer, født
den 15.-5.-1956, søn af Mary og
Vilhelm Madsen, Ørre, gift den
15.-5.-1981 med Bodil Madsen,
sygehjælper, født den 1.-1.-1960,
datter af Gerda og Kristian Mad
sen, Sinding. Parret har børnene:
Lisbeth, født den 5.-10.-1983, Sø
ren, født den 1.-4.-1986 og Ma
rianne, født den 5.-7.-1988.
E.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1979 fra
Hans Dam.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,4 ha. og der er forpagtet 90 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1981, kostalde er opført 1926 og 1974, lade
1926, maskinhus 1974 og der er gylletank. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps, ærter og grøntsager. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 vandingsmaskine.
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BORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97173029.
KURT BENDTSEN, gårdejer,
født den 17.-11.-1953, søn af
Nanny og Svend Aage Bendtsen,
Herborg, gift den 25.-5.-1985
med Gitte Nielsen, medhjælpen
de hustru, født den 15.-12.-1959,
datter af Ketty og Niels Aage
Nielsen, Stauning. Parret har
børnene: Allan, født den 19.-9.1981, Thomas, født den 28.-3.-1985 og Anette, født den 23.-1.-1989.
K.B. har været på Borris og Bygholm Landbrugsskoler, han er formand for Herborg-Nr.
Vium-Faster Kontrolforening. Han overtog gården den 1.-11.-1983 fra Gerda og Evald
Andersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24,9 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostald og svinestald 1971, svinestalden er ombygget til
kvægstald i 1984/85, hvor der også blev bygget maskinhus, lade opført 1964 og foder
hus 1990, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 37 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 trak
torer, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ØSTER HERBORGVEJ 3, HER
BORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97171741.
ANDERS BOEL, gårdejer, født
den 3.-5.-1936, søn af Kathrine
og Christen Boel, Sædding, gift
den 8.-6.-1963 med Marie Sønder
skov Lisby, født den 22.-7.-1940,
datter af Karen og Ernst Lisby,
Fjaltring. Parret har børnene: Ka
ren Margrethe, født den 1.-12.1963, Erling, født den 4.-12.1964 og Marianne, født den 4.3.-1968.
A.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1963 fra Alfred
Kristensen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 2,7 ha. eng. 2,7 ha.
er udlejet.
Stuehuset ér opført 1920, udvidet i 1987 og løbende moderniseret, sostald, lade,
maskinhus og gastæt silo er fra 1979, kalvestalden fra 1973 er ombygget til slagtesvinestald og senere udvidet i 1982, goldsostald opført 1985 og der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 700 sopolte og
1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges lidt maskinstation.

ØSTER HERBORGVEJ 5, "DAMGAARD", HERBORG, 6920 VIDEBÆK, tlf. 97-172513.
KRISTIAN KORSHOLM, gårdejer, født den 2.-3.-1960, søn af Tage og Rigmor Kors
holm, Herborg, gift den 6.-6.-1987 med Annette Pedersen, pædagog, født d. 23.-11.1962, datter af Metha og Vagner Pedersen, Bjørslev. Parret har sønnen Jakob, født
den 1.-7.-1989.
K.K. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
13.-6.-1989 fra Ole Filsø.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er forpagtet 2,5 ha.

-697"Damgaard"s stuehus er opført 1907,
udvidet og moderniseret 1979, ny ko
stald er bygget i 1979, den gamle ko
stald og lade blev moderniseret og der
blev også bygget foderhus i 1979, ma
skinhus er opført 1985, svinestald 1963
og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 48 årskøer og 60
ungdyr af racen SDM, desuden produce
res ca. 500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine.
På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til høst.
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Register for
BRANDE KOMMUNE.
Alkærlundvej
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Lundfodvej
Mosevej
Munkhøjvej
Nedergårdsvej
Nordlundvej
Nørregårdsvej
Omvråvej
Pilkmosevej
Præstegårdsvej
Risbankevej
Sandfeldvej
Sdr. Askærvej
Sdr. Karstoftvej
Sdr. Ommevej
Skerrisvej
Skærlund Mosevej
Skærlund Skolevej

6
6 - 8
8 - 9
9
9
9-10
10- 11
11- 14
14- 16
16
16- 19
19
19- 20
20
20- 26
27
27- 28
28- 32
32- 34
34
34- 36
36
36- 38
38- 39
39
39- 41
41 - 42
42- 43
43
43- 45
45
45- 47
47- 49
50
50
50- 51
51- 52
52- 54
54- 55
55- 56
56
56- 57
57- 58
58- 61
61 - 65
65
65- 67
67- 68
68
70- 74
74
74- 75
75- 79
79
79- 80
80- 81
5 -

Skærlund Tværvej
Skærlund Tværlundvej
Skærlund Øst
Stakrogevej
Stendalvej
Sønderkærvej
Søvej
Tarpvej
Thyregodvej
Trælundvej
Uhre Byvej
Uhrevej
Usseltoftvej
Vejlevej
Vesterdamvej
Vildkjærvej
Øgelundvej
Ørbækvej
Ågårdsvej

81 82
83848586
86878891
91 9293959697
9798
98-

82
84
85
86

87
88
91
92
93
94
96
97
98
99
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HERNING KOMMUNE.
Agerskovvej
Albækvej
Arnborgvej
Asbjergvej
Avlumvej
Bassumgårdvej
Bjalderbækvej
Bjødstrupmarken
Bjerregårdsvej
Bjerrevej
Bliddalvej
Brandevej
Bredvigvej
Brunbjergvej
Brunkulsvej
Buskvej
Bæktoftvej
Bækvej
Bødkervej
Ejstrupvej
Fasterholtgårdvej
Fasterholtvej
Fastrupvej
Fejerskovvej
Feldbakvej
Fjederholtvej
Fjelstervangvej
Foldagervej
Fonvadvej
Frølundvej
Gedhusvej
GI. Skarrildvej
GI. Sundsvej
Greenvej
Gudumkærvej
Gunderupvej
Gødstrupvej
Hammerum Hovedgade
Harreskovvej
Haugevej
Haunstrup Hovedgade
Hedegårdsvej
Hedeskovvej
Helstrupvej
Hjortdalvej
Hjøllundvej
Hodsagervej
Hollingholtvej
Holtumvej
Holtvej
Hvidmosevej
Ildsgårdvej
Industrivej Nord
Jens Provst Vej
Keldsgårdvej
Kiderisvej

101
101102103
103
103105107
107
108109110111
111112
112113
114114
114115
115117118
118119121122
122123125127128
128129131
131132
133134135
135136137140141143
143144145146147149
149150151-

102
103
105
107
109
110
111
112
113
114
115

117
118
119
121
122
123
125
127
128

129
131
132
134
135

136
137
140
141
143
144
145
146
147
149

150
151
152

Kirkesvinget
Kirsebærmosen
Klinkhøjvej
Knudmosevej
Kollund Byvej
Kollundvej
Koustrupvej
Kragsnapvej
Krogshøjvej
Krogslundvej
Krogstrupvej
Krusbjergvej
Krøjgårdvej
Kvindvadvej
Kølkær Hovedgade
Kølkær Hovedgade
Kølkærvej
langbakkevej
Langelundvej
Langvadbjergvej
Linnebjergvej
Linåvej
Ljørningvej
Lundagervej
Lundvej
Lyngborgvej
Løvbakkevej
Mejrupvej
Mellemlundvej
Merrildvej
Mindelundvej
Mindestensvej
Momhøjvej
Mørupvej
Nr. Greenvej
Nr. Holtumvej
Nr. Vejenvej
Nybro Møllevej
Nybyvej
Ny Smedegårdvej
Ny Toftevej
Næstholtvej
Nørlundvej
Nørremarkvej
Nørreåvej
Nøvlingvej
Okkelsvej
Præstevænget
Remmevej
Resenborgvej
Rimmerhusvej
Rind Kirkevej
Ringstrupvej
Riskærvej
Romvigvej
Rosmosevej

152
152-153
153- 154
154- 156
157- 158
158
158- 159
159- 161
161
161- 162
162- 163
163
164- 165
165- 166
166- 166
166- 167
167- 169
169- 170
170- 171
171
171- 173
173- 174
174- 175
175- 176
176- 179
179
179
179
179- 181
181- 182
182
182- 183
183185- 186
186
186- 188
188- 189
189- 190
190
190- 191
191
191- 192
192- 194
194- 195
195- 196
196
196- 197
197- 198
198- 199
199- 201
201
201- 202
202
202- 203
203
203- 204

-700-

Røjenvej
Rørbækvej
Sahlholdtvej
Sammelstedvej
Sandbækvej
Schæferivej
Sebbesandevej
Sejlsigvej
Silkjærvej
Sindinggårdvej
Sinding Kirkevej
Sindingvej
Skeilundvej
Skibbildvej
Skinderholmvej
Skivevej
Skjernvej
Skomagerbakken
Skovbjergvej
Skovbyvej
Skrevej
Skærbækvej
Skåphusvej
Slumstrupvej
Smedegårdvej
Snejbjergvej
Snerlundvej
Sofiedalvej
Solskovvej
Solsortevej
Stalmosevej
Stensbjergvej
Stokkildhovedvej
Stormgade
Stormosevej
Studsgårdvej
Svenlundvej
Søbylundvej
Sønderbjergvej
Søvndalvej
Talundvej
Tanderupkærvej
Tanderup Mark
Tanderupvej
Tavlundvej
Thorupvej
Tjørning Hovedgade
Toksvigvej
Tornvigvej
Tosmosevej
Tothøjvej
Trælundvej
Tværmosevej
Uldjydevej
Vardevej
Vesterlindvej

204
204
205
205
205- 206
206- 207
207- 208
208- 209
209- 210
210
210
211
211
211- 212
212
212- 214
214- 215
215
215
216
216- 217
217
218
218- 219
219- 220
220
220- 221
221- 222
222- 223
223
223
223- 224
224- 226
226- 229
229- 232
232
232
232- 233
233- 234
234
234
234- 236
236- 237
237- 238
238- 240
240- 241
241
241-242
242
242- 243
243- 244
244- 246
246- 247
247
247- 251
251- 252

Vestermarken
Vestermosevej
V. Fastrupvej
Videbækvej
Vildbjergvej
Visgårdvej
Voldsgårdvej
Voulundgårdvej
Voulund Mark
V. Sneptrupvej
0. Høgildvej
Ørneborgvej
Ørnhovedvej
Ørrevej
Ørskovvej
0. Sneptrupvej

252254
254257259
259260262263264265266267
267
267268-

254

257
259
260
262
263
264
265
266
267
268
269
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Register for
IKAST KOMMUNE.

Agerskovvej
Bangsvej
Birkemosevej
Bjødstrupvej
Bodholtvej
Bordingvej
Brandevej
Bøgeskovvej
Christianshedevej
Damholtvej
Ejstrupvej
Elbækvej
Engvang
Faurholtvej
Feldbakvej
Femhøje
Firhusevej
Flyvervej
Frederiksværkvej
Gammelagervej
Gedhusevej
Gludstedvej
Grøddevej
Grønsøvej
Guldforhovedvej
Hagelskærvej
Hanningvej
Hedegårdsvej
Hesselbjergvej
Hestlundvej
Hulvejen
Højmarksvej
Højvangsvej
Ilskovvej
Isenvadvej
Julianehedevej
Kaj Munks Vej
Karupvej
Kjeldsigvej
Klocksvej
Klosterlundvej
Kolpensig
Krattet
Langelundvej
Lykkensprøve
Lægdsgårdsvej
Mamrelund
Munklindevej
Møllebjergvej
Møllestedvej
Nedre Hestlundvej
O. Isen Vej
Overgårdsvej
Pathuelsvej
Præstegårdsvej
Ravnholtlundvej

271
271- 272
272
272
272- 273
273- 274
274- 277
278- 279
279- 280
280- 282
282- 283
283
283- 284
284
284- 285
285- 286
286- 287
287287- 288
288
289- 290
290- 291
291
291- 292
292- 297
297- 298
298
298- 300
300
300- 301
301
301
301
301- 303
303- 304
304- 305
305
305- 306
306- 307
307- 309
309
309
309- 312
313
313
314
314- 315
315- 320
320- 321
321- 322
322- 324
324- 326
326
326- 328
328
328- 329

Ravnholtvej
Remme vej
Resenborgvej
Ringkøbingvej
Ruskærvej
Sigtenvej
Skelhøjevej
Skovbyvej
Skovdalvej
Skyggevej
Smuthusvej
Stokkebjerg
Storemosevej
Sundsvej
Søbjergvej
Sønderlandsvej
Teglgårdsvej
Toftegårdsvej
Toftlundvej
Trehuse
Trekanten
Tulstrup Enge
Tyvkærvej
Ulkærvej
Vester Isen Vej
Vester Moselundvej
Ågade

329330
330
330331332333334
335
335340340341342
342345347350
350353354355
355358359361364

330

331
332
333
334
340

341
342
345
347
350

353
354
355
358
359
361
363
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TREH03E KOMMUNE
Abildåvej
Agerfeldvej
Albækvej
Askovvej
Aulumvej
Baunsgårdvej
Birkmosevej
Bjerregårdvej
Blindkildevej
Blüchersvej
Boelsgårdvej
Bormosevej
Bredkjærvej
Brohusvej
Bækkelundvej
Damstrupvej
Egebækvej
Ejsingkjærvej
Elkjærvej
Feldbjergvej
Galtmosevej
Granlyvej
Grimstrupvej
Grønbjergvej
Gårdbækvej
Halkjærvej
Haunstrupvej
Helleskovvej
Herningvej
Hestbjergvej
Hjortsballevej
Horslundvej
Koldkjærvej
Korsbækvej
Korshøj vej
Kærmindevej
Lysgårdvej
Løgagervej
Merrildvej
Moesgårdvej
Mosevænget
Møllevangen
Mølstedvej
Nyborg Huse
Nørhedevej
Nøvlingholmvej
Nøvlingskovvej
Odinsvej
Overgårdvej
Pogagervej
Præstevejen
Pugdalvej
Ramskovvej
Riisvej
Romvigvej
Røddinglundvej

365- 367
367- 370
370- 374
374- 376
376- 379
379
379- 383
383
384- 385
385
385- 386
386- 387
387
387
387- 389
389
389- 391
391- 396
396- 397
397- 399
399- 400
400
401- 402
402- 405
405- 406
406- 407
407- 408
408- 409
409- 414
414- 415
415- 416
416- 418
418- 420
420
420- 422
422- 423
423
423- 433
434- 435
435
435- 436
436
436- 437
438
438- 439
439- 441
441
441- 442
442- 443
443- 445
445- 450
451
451- 454
454- 456
456- 458
458- 459

Røddingvej
Råstedvej
Sandfærvej
Sigvej
Sindingvej
Skjernvej
Skråstrupvej
Smækbjergvej
Spåbækvej
Stradevej
Svenstrupvej
Thusholtvej
Timringvej
Tiphedevej
Toftvej
Torstedvej
Trehøjevej
Troldtoftvej
Trækrisvej
Trøstrupvej
trevadvej
Videbækvej
Vildbjergvej
Virkelystvej
Vognstrupvej
Ølgrydevej
Ørnhøjvej
Østerhovedvej

460463
463
464
454466471
471474475476479480481482484489497498499500501504506508510
511512-

463

466
470
474
475
476
479
480
481
482
484
488
497
498
499
500
501
504
506
508
510
512
514
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VIDEBÆK KOMMUNE.
Abildgårdvej
Abildtrupvej
Abildåvej
Adelvej
Albækvej
Algade
Assingvej
Bakkevej
Bilringvej
Bindesbølvej
Birkelundvej
Birkmosevej
Bjerrevej
Bjørslevvej
Borrisvej
Brejninggårdsvej
Brejningvej
Buskbankevej
Bækdalvej
Bøgelyvej
Damgårdsvej
Dybdalvej
Egeris Møllevej
Egerisvej
Ejstrupvej
Enggårdsvej
Engholmvej
Feldbækvej
Finderupvej
Fiskbækvej
Fjelstrupvej
Flyvepladsvej
Frifeltvej
Fruergårdsvej
Fuglehøjvej
GI. Kirkevej
GI. Landevej
GI. Skolevej
granlyvej
Gråtopvej
Gåsdalsvej
Hammelsvangvej
Haunstrupvej
Hedevangsvej
Hedevej
Herborgvej
Herningvej
Holmgårdsvej
Holstebrovej
Høj mose vej
Hølletvej
Karlsmosevej
Kibækvej
Kildsigvej
Kirkevænget
Kjærgårdsvej

515516517
518519520522523524
524525527529530532
532534536537538540541
541542543544
544545546549550553554
555556558561564565
565566
567
567568571574
574575576581582583585587589
590-

516
517
519
520
522
523
524
525
527
529
530
532
534
536
537
538
540
541

542
543
544
545
546
549
550
553
554
556
558
561
564
565

566
568
571
574
575
576
581
582
583
585
586
589
592

Knivsbækvej
Kodalsvej
Kongevejen
kratvej
Kærhusvej
Ladegårdsvej
Lillebyvej
Lyngvej
Kærkedalvej
Mosdalvej
Mosevej
Muldbjergvej
Møllevej
Nr. Viumvej
Nygade
Nygårdsvej
Ommegårdvej
overgårdsvej
Overvej
Plantagevej
Prindalsvej
Raghedevej
Ravnsbjergvej
Ringkøbingvej
Roderdal
Rolighedsstræde
Rudmosevej
Sandbækvej
Sdr. Feldingvej
Skjernvej
Skolevej
Skovbyvej
Skovvangsvej
Skråvejen
Skærbækvej
Spåbækvej
St. Ahlevej
St. Fjelstervangvej
Storgårdsvéj
Sæddingvej
Søndergade
Sønderkjærsvej
Sønderlundvej
Sønderupvej
Timringvej
Tinghøjvej
Tolsgaardsvej
Tranemose vej
Troldhedevej
Trøstrupvej
Vadvej
Vanlingvej
Vesteragervej
Vester Bardevej
Videbækvej
Videvangsvej

592597598600602607608610611612614
614616619621622625
625626627628
629
629
629637
637
637638642643645646647
648
648651
651
651656
656657658662663665667670
670671675676677678679681682-

596
598
600
602
607

610
611
612
614
616
619
621
622
625

626
627
628

637
638
642
643
645
646
647

651
655
657
658
662
663
665
667
670

671
675
676
677
678
679
681
682
684
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Vorgod Østerbyvej
Væggerkildevej
Ølstrupvej
Ørnhøjvej
Øster Herborgvej

684687693695
696-

687
693
695
697

